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Chegou a Tere-
sópolis a primeira am-
bulância UTI Neonatal 
da Secretaria Municipal 
de Saúde. O veículo de 
suporte avançado passa 
a integrar a frota da saúde 
do município composta, 
agora, por cinco ambu-
lâncias.

“Esta é uma gran-
de entrega para o muni-
cípio. Uma Ambulância 

Neonatal equipada para 
atender bebês recém-
-nascidos, pediatria e 
adultos. Nossa gestão 
vem investindo na saúde, 
trazendo equipamentos 
para salvar vidas. Quero 
parabenizar a Secretaria 
de Saúde e todos os 
envolvidos nessa grande 
aquisição”, destacou o 
prefeito Vinicius Claus-
sen.
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Uma área de 3 mil me-
tros quadrados do Parque Es-
tadual dos Três Picos, em Bom 
Jardim, na Região Serrana do 
Rio, foi encontrada desmatada 
pela Polícia Militar Ambiental 
na semana passada.

Segundo a Polícia 
Ambiental, agentes foram 
acionados por meio de uma 
denúncia feita por telefone ao 
Linha Verde.

Serviço oferecido pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o Disque 100 
(Disque Direitos Humanos) recebeu 37.454 denúncias de 
violações contra a pessoa idosa em 2018. Divulgados os 
números representam um aumento de 13% em relação 
ao ano anterior.                      Pág 04

Levantamento fi nalizado em abril de 2019, coordena-
do pela Secretaria Municipal de Administração, através dos 
Departamentos de Tecnologia da Informação da Adminis-
tração, da Saúde e da Educação, apresentou um detalhado 
diagnóstico sobre o parque tecnológico.                                   

Pág 02

As cores vermelha, amarela e preto enfeitando os 
pórticos, pontos turísticos e até casas em Petrópolis exaltam 
a cultura alemã, nesta que é uma das épocas mais apreciadas 
pelos moradores e visitantes: a Bauernfest. Mas não é só na 
cultura que a tradição está mostrando o seu valor. 
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Balanço anual do Disque 100 
registra aumento de 13% 
em denúncias de violações 
contra a pessoa idosa

Prefeitura vai investir
na modernização de sua 
rede de computadores

Na Casa da Educação, aulas 
de alemão são oferecidas a 
alunos da rede municipal

Com um montante 
de R$ 1.035.968,55 em 
débitos negociados, a cam-
panha Quita Dívida Ser-
vidor terminou na última 
sexta-feira (14.06) contem-
plando 216 servidores da 
prefeitura que aproveitaram 
as condições da campa-
nha para regularização 
de suas vidas fi nanceiras 
junto à Caixa Econômica 
Federal. Com os descon-

tos oferecidos, o montante 
acumulado caiu para R$ 
186.474,33, uma redução 
média de 82%. A ação é 
uma iniciativa da Prefeitura, 
por meio do Procon, em 
parceria com a Caixa.

Os descontos su-
peraram a expectativa e, 
no maior deles, foi regis-
trado queda de 98% de 
abatimento numa dívida 
de cartão.

Produtores rurais recebem placas 
de reconhecimento

Os produtores rurais fl u-
minenses benefi ciados pelo pro-
jeto ‘Conexão Mata Atlântica’ já 
começaram a receber e instalar 
as placas de identificação das 
propriedades reconhecidas como 
prestadoras de serviços ambien-
tais, selecionadas no primeiro edi-
tal (02/2018). As placas apresen-
tam o nome da propriedade e um 
selo simbólico de reconhecimento 
do imóvel rural por desenvolver 
ações de conservação de áreas 
remanescentes de Mata Atlântica, 
restauração ecológica e produção 
sustentável. O ‘Conexão Mata 
Atlântica’ é promovido pelas Se-
cretarias de Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade (Seas), por meio 
do Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), e de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Pesca (Seappa). 

Mais de 200 funcionários da Prefeitura realizaram acordos com a Caixa Com UTI Neonatal, frota da Secretaria de Saúde passa a contar com duas ambulâncias UTI

Divulgação:  petropolis.rj.gov.br

Divulgação: rj.gov.br

Divulgação:  teresopolis.rj.gov.br

Quita Dívida Servidor 
negociou mais de R$ 1 

milhão em débitos

Manutenção de estradas, 
ruas e redes de águas pluviais 
marca o trabalho da Secretaria 

de Obras de Nova Friburgo

Saúde de Teresópolis 
recebe ambulância 

UTI Neonatal

Polícia encontra 
3 mil m² 
desmatados 
dentro de área de 
preservação em 
Bom Jardim
Agentes foram ao local 
após receber denúncia; 
responsáveis não foram 
encontrados.

As equipes da Se-
cretaria de Obras da Pre-
feitura de Nova Friburgo 
não param. Por todo o 
centro da cidade, bairros 
e distritos há sempre uma 
obra ou serviços sendo 
executados, seja na re-
cuperação de pavimentos 
das vias ou nas redes de 
escoamento das águas 
de chuva. Tudo visando 
melhor qualidade de vida 

da população.
Na segunda quin-

zena do mês de maio re-
ceberam reparos a estrada 
de acesso à Fazenda Gua-
raná, no sentido Japonês 
do Caqui, em Córrego 
Dantas, trabalho realizado 
através da Administração 
Regional de Cardinot; tre-
chos do calçamento da 
Rua Lamblet...

Obras e serviços no centro, bairros e distritos podem ser solicitados à Secretaria de Obras

Divulgação: novafriburgo.rj.gov.br



Página 2 Carmo, Edição Nº 113, 19 de junho de 2019

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

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

Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da 16ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 10 de junho 
de 2019.

Aos dez dias do mês de junho 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, Samuel Cássio Cunha e Valquíria Aparecida de 
Moraes, coma presença dos demais Edis, sob a presidência do Vereador Salvador 
Carvalho de Oliveira, foi aberta a 16ª Sessão Ordinária do 1º Período, com a lei-
tura 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 048/2019, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de crédito adicio-
nal especial para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde até o montante de 
R$800.000,00 (oitocentos mil reais), para criação de atividade não contemplada no 
Orçamento em vigor e autoriza a criação de fonte de recursos vinculada às ações 
e serviços públicos de saúde. Projeto de Lei n.º 049/2019, do Poder Executivo, 
que Dispõe sobre as novas atribuições do Cargo em comissão de DIRETOR DE 
CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, símbolo DAS-I. Projeto 
de Lei n.º 050/2019, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o reajuste salarial 
ao mínimo Constitucional, para os Cargos em Comissão, Símbolo – DAS-III, 
da Prefeitura Municipal de Carmo-RJ. Ofício n° 093/2019, do Poder Executivo, 
solicitando troca da redação do Projeto de Lei n°037/2019, mensagem n°047/2019, 
que Dispõe sobre a Contratação de 01(um) Farmacêutico, sob o regime Celetista, 
tendo em vista a alteração da Lei n° 2.001 de 14 de Dezembro de 2018, que dis-
põe sobre a prorrogação do prazo da Lei Municipal, que autoriza a contração por 
tempo determinado dos cargos que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, e dá 
outras providências. Indicação n.º 173/2019, dos Vereadores Naziano Carvalho 

de Azevedo e Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando reparos 
na Quadra da Creche Ciro Goulart de Souza, localizada no Bairro do Val Paraíso. 
Indicação n.º 174/2019, dos mesmos Vereadores ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando 
a remoção de entulhos existentes na Rua Luiz de Mouro Pinheiro (próximo à pa-
daria), bem como, na Rua Edmar Policiano da Silva (próximo ao CIEP). Indicação 
n.º 175/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura ao Exmo. Sr. Prefeito, 
propondo a ampliação do horário de atendimento à população nas Unidades de 
Saúde da Família. Indicação n.º 176/2019, dos Vereadores Naziano Carvalho de 
Azevedo e Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando a retirada de 
terra existente na calçada da Rua Oscar de Souza Curty. Indicação n.º 177/2019, do 
Vereador Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, propondo a revitalização da 
Praça Princesa Isabel, bem como a troca de seus bancos. Indicação n.º 178/2019, do 
mesmo Vereador ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando serviço de poda nas árvores da 
Praça Getúlio Vargas. Indicação n.º 179/2019, dos Vereadores Naziano Carvalho de 
Azevedo e Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, pretendendo reparos no 
calçamento da Rua Barão de Aparecida, próximo ao mercado Carmense. Indicação 
n.º 180/2019, do Vereador Wilde Rodrigues Curty ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitan-
do a instalação de lixeiras na entrada da localidade da  Aurora. Requerimento n.º 
014/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando 
a disponibilização de cópia, em mídia, das folhas de pagamento dos servidores que 
compõe a Prefeitura Municipal de Carmo, Fundo Municipal da Saúde e Secretaria 
Assistência Social. Moção n.º 051/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga, 
Salvador Carvalho de Oliveira, Humberto Menezes Caetano e Valquíria Aparecida 
de Moraes, de pesar pelo falecimento da Sra. Edime Fajardo de Souza. Moção n.º 
052/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga e Salvador Carvalho de Oliveira, 
de pesar pelo falecimento do Sr. Ulisses de Lima Abreu. O Sr. Presidente passou a 

Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 048/2019, 049/2019, 050/2019 e o ofício 
de n.º 093/2019, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados 
para as comissões competentes para estudo e parecer. O Projeto de Lei de n.º 
042/2019, que Dispõe sobre criação e alteração de vencimentos em Cargos em 
Comissão da Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, para atendimento a uma reforma 
administrativa, e dá outras providências, foi submetido ao Plenário e rejeitado por 
03 votos contrários, dos nobres Vereadores Juliano de Souza Braga, Humberto 
Menezes Caetano e Salvador Carvalho de Oliveira, a 05 favoráveis. O Projeto de 
Lei de n.º 046/2019, que Dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, foi submetido ao Plenário e aprovado 
por unanimidade. O Projeto de Lei de n.º 021/2019, que Dispõe sobre a criação 
da Secretaria Especial de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Município 
de Carmo, foi submetido ao Plenário e aprovador por 06 votos favoráveis a 02 
contrários, dos nobres Vereadores Juliano de Souza Braga e Humberto Menezes 
Caetano. Os projetos de decreto legislativo de n.º 003/2019, que concede Título 
de Cidadão Carmense ao Sr. Victor Hugo Poubel; de n.º 004/2019, que Concede 
Título de Cidadão Carmense ao Sr. Sérgio Simões Caldas; e de n.º 005/2019, que 
Concede Título de Cidadão Carmense ao Sr. Reginaldo Câmara Estevanim, foram 
submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. As indicações, as moções 
e o requerimento, apresentados e lidos na presente Sessão, foram submetidos ao 
Plenário e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a registrar o Sr. Presi-
dente 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, 10 de junho de 2019.

Manutenção de estradas, ruas e redes de águas pluviais marca o 
trabalho da Secretaria de Obras de Nova Friburgo

As equipes da Secretaria 
de Obras da Prefeitura de Nova 
Friburgo não param. Por todo o 
centro da cidade, bairros e distritos 
há sempre uma obra ou serviços 
sendo executados, seja na recu-
peração de pavimentos das vias 
ou nas redes de escoamento das 
águas de chuva. Tudo visando 
melhor qualidade de vida da po-
pulação.

Na segunda quinzena do 
mês de maio receberam reparos a 
estrada de acesso à Fazenda Gua-

raná, no sentido Japonês do Caqui, 
em Córrego Dantas, trabalho rea-
lizado através da Administração 
Regional de Cardinot; trechos do 
calçamento da Rua Lamblet, no 
Loteamento Tiradentes, no distrito 
de Amparo; Rua Padre Vicente 
Próspero, com a recuperação 
da grade tipo mata-burro, em 
Duas Pedras; Rua Armando Alves 
Teixeira, com a reposição de pa-
ralelos, no Loteamento Maringá, 
em Riograndina; e a Rua Jardel 
Hottz, no Parque São Clemente, 

com a conclusão da contenção e 
reposição de paralelepípedos, ser-
viço executado em parceria com 
a Subprefeitura de Olaria; além 
do complemento do corrimão na 
Rua Emil Cleff , no Bairro Ypu, pois 
principalmente os idosos tinham 
difi culdade para começar a subi-
da da escada justamente por não 
haver o corrimão no início.

Os trabalhos visando me-
lhor escoamento das águas de 
chuva levaram equipes da Secre-
taria de Obras a providenciarem 

a reposição de manilhas nas ruas 
Valentim Cantelmo e Inglaterra e 
na estrada da antiga hidrelétrica, 
em Riograndina; na Rua Prefeito 
Amâncio Azevedo, no Cordoeira; 
na Rua Andrelino Viana, onde 
também foram construídas duas 
caixas de passagem, na Rua 
José Cândido de Almeida, com a 
construção de uma caixa de pas-
sagem, na Chácara do Paraíso; e 
na estrada de acesso a Cardinot, 
na estrada Nova Friburgo-Teresó-
polis, com a construção de caixa 

de passagem, bueiro e reposição 
do meio-fi o, próximo ao ponto de 
ônibus Monte Rei.

Outro serviço realizado no 
período foi a construção de uma 
lixeira na Estrada do Barro Branco, 
em Riograndina.

Obras e serviços no centro, 
bairros e distritos da cidade podem 
ser solicitados à Secretaria de 
Obras, que funciona na sede da 
Prefeitura de Nova Friburgo, ou 
pelo telefone 2525-9170.

novafriburgo.rj.gov.br

Levantamento finalizado 
em abril de 2019, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Administra-
ção, através dos Departamentos 
de Tecnologia da Informação da 
Administração, da Saúde e da 
Educação, apresentou um deta-
lhado diagnóstico sobre o parque 
tecnológico existente, concluindo 
que o mesmo se encontra defasado 
e obsoleto frente à necessidade 
de inovação e modernização da 
gestão pública municipal.

“Quando assumimos a Ges-
tão, encontramos uma Prefeitura 
com computadores muito antigos 
e em péssimo estado de conser-
vação. Imediatamente, investimos 
na reorganização do servidor geral 
da Prefeitura e realizamos pregões 

para a contratação de empresa 
para adequação, suporte e forneci-
mento de atualização dos sistemas 
de gestão de saúde”, relata o Pre-
feito Vinicius Claussen.

A maioria dos equipamentos 
em uso atualmente não supor-
ta novos programas (softwares) 
essenciais para a plena gestão 
administrativa, o que torna mais 
lento o emprego e o monitoramen-
to dos recursos públicos e torna 
demorados os serviços prestados 
à população.

A primeira etapa do diag-
nóstico, realizada nas estruturas 
administrativas, mostrou que exis-
tem 160 computadores em diver-
sas secretarias municipais, mais 
80 equipamentos na Secretaria 

de Saúde e 67 na Secretaria de 
Educação usando sistemas opera-
cionais antigos, que não suportam 
atualização e que estão vulneráveis 
à ação de vírus, códigos maliciosos 
e até a ataques cibernéticos. Foram 
encontrados equipamentos que ain-
da utilizam o sistema operacional 
Windows XP (51 equipamentos), 
descontinuado em abril de 2014, 
e ainda 138 computadores com 
menos de 4GB de memória RAM.

Partindo deste relatório, foi 
estabelecida, por especialistas do 
quadro técnico do Executivo Mu-
nicipal, a confi guração padrão de 
equipamentos que permitam uma 
maior longevidade do hardware, 
minimizando a necessidade de ma-
nutenção, aquisição de peças de 

distintas marcas e introdução das 
garantias de fábrica. Os modelos 
formatados priorizam a efi ciência 
e velocidade no uso de modelos 
software, com ampla integração 
entre as áreas. Divididos em gru-
pos de equipamentos básicos, 
intermediários e avançados, tais 
equipamentos servirão de base 
para a realização de um processo 
licitatório de registro de preços, 
onde o município demonstra uma 
intenção futura de contratação, 
sem a obrigatoriedade de reali-
zá-la.

A necessidade de moderni-
zação de tais equipamentos servirá 
de suporte para a intensifi cação no 
ganho de qualidade e efi ciência 
em outros projetos da Prefeitura, 

como, por exemplo, o ‘Mais Valia’ 
(de regularização de imóveis que 
sofreram alterações), o REFIS 
(de fi nanciamento de débitos), o 
Georreferenciamento (de atuali-
zação dos cadastros de imóveis), 
a Revisão do Plano Diretor, a im-
plantação de 100% do Sistema de 
Gestão da Saúde e os InovaLab 
(laboratórios de informática) nas 
escolas municipais.

“Reunimos as necessida-
des de todos os setores municipais 
para realização de um pregão. A 
ideia é garantir os preços de com-
putadores e demais componentes 
durante um ano, para que a Prefei-
tura adquira os equipamentos de 
forma gradativa”, conclui o Prefeito.

 teresopolis.rj.gov.br

Prefeitura vai investir na modernização de sua rede de computadores

Quita Dívida Servidor negociou mais de R$ 1 milhão em débitos
Com um montante de R$ 

1.035.968,55 em débitos nego-
ciados, a campanha Quita Dívi-
da Servidor terminou na última 
sexta-feira (14.06) contemplando 
216 servidores da prefeitura que 
aproveitaram as condições da 
campanha para regularização 
de suas vidas fi nanceiras junto à 
Caixa Econômica Federal. Com 
os descontos oferecidos, o mon-
tante acumulado caiu para R$ 
186.474,33, uma redução média 
de 82%. A ação é uma iniciativa 
da Prefeitura, por meio do Procon, 

em parceria com a Caixa.
Os descontos superaram 

a expectativa e no maior deles foi 
registrado queda de 98% de abati-
mento numa dívida de cartão, que 
passou de R$ 22.912,40 para R$ 
467,10, dividido em três parcelas 
de R$ 155,70. Uma dívida de um 
outro servidor de R$ 28.944,44 caiu 
para R$ 1.152 – um abatimento de 
96,02% no montante acumulado re-
ferente a cartão de crédito, cheque 
especial e empréstimo consignado. 
Débitos de valores menores tam-
bém foram reduzidos: uma conta de 

um servidor no valor de R$ 7.832,34 
caiu para R$ 320 – um abatimento 
de 95,91% referente a um emprés-
timo de CDC.

Os acordos realizados para 
abatimento durante a campanha 
foram referentes a débitos como 
renovação dos contratos para o 
aumento de prazo, unifi cação de 
dividas diversifi cadas, débitos de 
cartões de crédito, cheque-espe-
cial e créditos consignados.

Quem não conseguiu apro-
veitar a campanha, ainda pode 
aproveitar os benefícios ofereci-

dos numa campanha realizada 
pelo próprio banco, a “Você no 
Azul”. O gerente geral da Caixa, 
Petrônio Garcia, avalia a campa-
nha positivamente. “Conseguimos 
negociar débitos e auxiliar que as 
pessoas tivessem seus nomes 
limpos com ótimos descontos e 
condições de pagamentos”, disse.

Quita Dívida Servidor para 
funcionários da Câmara dos 

Vereadores
O sucesso da Campanha 

Quita Dívida Servidor foi ex-

pandido e também chegou aos 
servidores que atuam na Câmara 
Municipal de Petrópolis. A ação, 
que benefi ciou os profi ssionais 
da Prefeitura com renegociações 
e descontos em débitos com a 
Caixa Econômica Federal, foi 
também realizada na sede do 
legislativo nesta semana, nos 
dias 17 e 18, entre 10h e 16h. 
A ação aconteceu na Sala das 
Comissões da câmara com es-
trutura para atendimentos dos 
profi ssionais do local.

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

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: 030/2019
Nome do credor: Ademilson da Silva Diniz
CNPJ / CPF: 029.357.877-06
Endereço: Sítio Três Irmãos, s/n – Fazenda do 

Campo – Duas Barras/RJ

Objeto: Aquisição de material para festividades e 
homenagens para a Sessão Solene do dia 07 de junho de 
2019.

Classificação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 790,00

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO 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

Procedimento Licitatório: 001/2019 (tomada de preços 001/2019)

Objeto: Revisar, para se garantir a manutenção do equilíbrio econômi-
co-fi nanceiro do Contrato nº 001/2019, o valor do litro de gasolina tipo “c”, a 
ser fornecido pela CONTRATADA à CONTRATANTE.  

Valores: De 24 de abril a 10 de maio de 2019 o preço por cada litro 
de gasolina tipo “c” passa a ser de R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), 
compensando-se a diferença entre o valor eventualmente pago e a nova im-
portância. De 11 de maio de 2019 a 21 de maio de 2019 o preço por cada litro 
de gasolina tipo “c” passa a ser de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), 
compensando-se a diferença entre o valor eventualmente pago e a nova im-

portância. A partir de 22 de maio de 2019 o preço por cada litro de gasolina tipo 
“c” passa a ser de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos), compensando-se 
a diferença entre o valor eventualmente pago e a nova importância. A partir de 
19 de abril de 2019 o preço por cada litro de Diesel consumido passa a ser de 
R$ 3,91 (três reais e noventa e quatro centavos), compensando-se a diferença 
entre o valor eventualmente pago e a nova importância.

Fundamento Legal: art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 3390.30 – Material de consumo – ordinários. 

Prazo: O primeiro termo aditivo ao Contrato nº 001/2019 passa a 
vigorar a partir de 07 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com efeitos 
retroativos a 19 de abril de 2019, data a partir da qual ocorreu o fato primeiro 
gerador do desequilíbrio econômico do contrato.

Data da Assinatura: 07 de junho de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Portaria nº 020/2019, de 17 de junho de 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 16, INCISO VII, ALÍNEA “h”, 
DO REGIMENTO INTERNO:

RESOLVE:

CONCEDER, a conversão em pecúnia, referente a 02 (dois) meses de 
LICENÇA- PRÊMIO, a Servidora Crediomar Jói Pacheco, Telefonista, matrícula 
n.º 2609-3, referente ao período aquisitivo 01/09/2013 à 31/08/2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência em, 17 de junho de 2019.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Os produtores rurais fl umi-
nenses benefi ciados pelo projeto 
‘Conexão Mata Atlântica’ já come-
çaram a receber e instalar as placas 
de identifi cação das propriedades 
reconhecidas como prestadoras 
de serviços ambientais, seleciona-
das no primeiro edital (02/2018). 
As placas apresentam o nome da 
propriedade e um selo simbólico de 
reconhecimento do imóvel rural por 
desenvolver ações de conservação 
de áreas remanescentes de Mata 
Atlântica, restauração ecológica e 
produção sustentável. O ‘Conexão 
Mata Atlântica’ é promovido pelas 
Secretarias de Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade (Seas), por meio 
do Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), e de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Pesca (Seappa). 
No mês de maio, 164 produtores 
do interior do estado foram pre-
miados com mais de R$ 1 milhão 
em incentivos por realizarem ações 
de proteção da Mata Atlântica. Os 

recursos do projeto são oriundos 
do Fundo Global para o Meio Am-
biente (GEF), por meio do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), e de contrapartida do 
Governo do Estado, que coordena 
o projeto. 

Além de indicar os benefi -
ciados pelo projeto e incentivar ou-
tros produtores a adotarem ações 
ambientais, as placas também 
ajudam a identifi car as proprieda-
des - muitas delas não contavam 
com nenhum tipo de identifi cação. 
Segundo o engenheiro agrônomo 
e supervisor executivo do projeto 
Mata Atlântica, Antônio Cardoso, 
além de valorizar as propriedades 
que desenvolvem ações ambien-
tais, as placas também são um in-
centivo para que outros produtores 
adotem práticas mais sustentáveis.

- Os produtores ficaram 
muito felizes e orgulhosos ao co-
locarem as placas. Essa é uma 
oportunidade para os produtores 

darem visibilidade às ações am-
bientais que eles desenvolvem. 
Alguns vieram me dizer que hoje 
são capazes de mostrar que tam-
bém preservam o meio ambiente. 
É uma oportunidade também para 
mostrarmos para outros produtores 
que ainda não foram benefi ciados 
pelo projeto que é importante pre-
servar - afi rmou Cardoso.

Os produtores
O produtor rural Carlos 

Luciano de Paula, do Sítio Bon-
fim, em Valença, já recebeu e 
instalou a placa do projeto em sua 
propriedade. Carlos foi reconhe-
cido como prestador de serviços 
ambientais pelo projeto pela 
conservação de 2,59 hectares de 
fl oresta nativa e pela conversão 
de 0,81 hectares de área degra-
dada nos sistemas silvipastoril e 
agrofl orestal. Com mudas doadas 
pelo projeto, Carlos está incre-
mentando a agrofl oresta com o 

consórcio de café, frutas cítricas 
e espécies nativas.

- Essa é a primeira placa 
que a propriedade tem. Foi muito 
bom recebermos esse benefício 
pois chama a atenção e valoriza 
a propriedade. Há 30 anos que eu 
moro aqui e muita gente que mora 
na região não sabia que o nome da 
propriedade é Sítio Bonfi m – contou 
Carlos.

O produtor rural José Mu-
niz Nuss, da Fazenda Conceição, 
em Italva, foi reconhecido como 
prestador de serviços ambientais 
pela conservação de 11,5 hectares 
de fl oresta nativa e fi cou satisfeito 
com a nova placa da propriedade 
da família.

- A placa é um reconheci-
mento pelo trabalho que a gente 
vem fazendo. Pude contribuir com 
a fl oresta e agora recebi uma ajuda 
para construir um curral. É uma aju-
da bem-vinda pois o produtor rural 
nunca tem dinheiro sobrando para 

investir. A gente vive porque é tei-
moso - brincou José, que também 
ainda não contava com uma placa 
para identifi car a sua propriedade.

O casal Amália e Luiz So-
breira são os proprietários rurais 
com a maior área de florestas 
conservadas no município de 
Varre-Sai. Três propriedades da 
família foram contempladas pelo 
projeto, totalizando cerca de 128,99 
hectares de áreas remanescentes 
cercadas. Com os recursos do pro-
jeto, os produtores estão investindo 
na melhoria da propriedade com o 
cercamento de áreas de pastagem.

Dona Amália comemorou 
a chegada da placa que, segundo 
ela, deixou a paisagem mais bonita.

- A placa deixou a proprieda-
de mais alegre e ajuda a identifi car 
nosso sítio. É uma forma de valori-
zar a propriedade e faz a gente se 
sentir que faz parte da área rural 
– disse Dona Amália.

rj.gov.br

Produtores rurais recebem placas de reconhecimento

Informações sobre os prin-
cipais pontos turísticos, estrutura 
de saúde, dicas de segurança, 
documentos de viagem, opções 
de mobilidade, contatos úteis e 
tabela completa. Às vésperas de 
a bola rolar para a Copa América 
de Futebol 2019, o Governo Fe-
deral lançou o Guia do Torcedor. 
A publicação digital, editada em 
inglês, português e espanhol, tem 
o objetivo de prestar os serviços 

básicos aos torcedores estrangei-
ros e brasileiros mobilizados em 
torno do evento que está sendo 
realizado no Brasil até o dia 7 de 
julho.  

O foco da publicação é nas 
cinco cidades-sede do torneio: 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A Seleção Brasileira está 
no Grupo A da competição, que 
também conta com  Bolívia, Peru 

e Venezuela. O Grupo B reúne 
Argentina, Catar, Colômbia e Pa-
raguai, e o Grupo C inclui Chile, 
atual campeão, além de Equador, 
Japão e Uruguai.  

O Japão e o Catar, em-
bora não integrem o continente 
americano, foram convidados por 
serem anfitriões das próximas 
edições dos Jogos Olímpicos e da 
Copa do Mundo da FIFA. 

O Guia do Torcedor tam-

bém reúne informações gerais 
sobre o Brasil, aspectos de legis-
lação e procedimentos migratórios 
úteis. Indica, ainda, repartições 
diplomáticas e consulares dos 
países participantes da Copa 
América e lista os escritórios de 
representação do Ministério das 
Relações Exteriores nas cidades-
sede.

A publicação é uma par-
ceria entre a Secretaria Especial 

do Esporte do Ministério da Ci-
dadania, Embratur, Ministério do 
Turismo, Ministério das Relações 
Exteriores e Ministério da Saúde. 
O conteúdo também recebeu 
a contribuição das secretarias 
de Turismo e Esporte das cinco 
cidades-sede e da Diretoria de 
Operações do Comitê Organiza-
dor Local da Confederação Sul-A-
mericana de Futebol (Conmebol).  

rededoesporte.gov.br 

Governo Federal lança Guia do Torcedor da Copa América em três línguas

Saúde de Teresópolis recebe ambulância UTI Neonatal
Chegou a Teresópolis a pri-

meira ambulância UTI Neonatal da 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
veículo de suporte avançado passa 
a integrar a frota da saúde do mu-
nicípio composta, agora, por cinco 
ambulâncias.

“Esta é uma grande entrega 
para o município. Uma Ambulância 

Neonatal equipada para atender 
bebês recém-nascidos, pediatria e 
adultos. Nossa gestão vem inves-
tindo na saúde, trazendo equipa-
mentos para salvar vidas. Quero 
parabenizar a Secretaria de Saúde 
e todos os envolvidos nessa grande 
aquisição”, destacou o prefeito Vini-
cius Claussen.

“Essas ambulâncias são 
utilizadas para transporte de pa-
cientes, oferecendo mais qualidade 
na assistência. Ela é equipada com 
todos os equipamentos essenciais 
de uma UTI, bem como com maca 
e incubadora neonatal, podendo 
transportar ao mesmo tempo a mãe 
e o bebê recém-nascido. Dentro dos 

próximos 15 dias, vamos treinar a 
equipe que fi cará responsável para 
manusear essa ambulância”, disse 
o subsecretário de saúde, Antônio 
Henrique Vasconcellos, ressaltan-
do que o veículo é uma conquista 
da gestão mediante programa do 
Ministério da Saúde.

Com a UTI Neonatal, a frota 

da Secretaria de Saúde passa a 
ser composta por duas ambulân-
cias UTI, três ambulâncias básicas, 
quatro vans para transporte de 
pacientes, sendo duas adaptadas 
para cadeirantes, além de uma ca-
minhonete e 11 carros também para 
deslocamento de pacientes.

teresopolis.rj.gov.br
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Uma área de 3 mil metros qua-
drados do Parque Estadual dos Três 
Picos, em Bom Jardim, na Região Ser-
rana do Rio, foi encontrada desmatada 
pela Polícia Militar Ambiental na semana 
passada.

Segundo a Polícia Ambiental, 
agentes foram acionados por meio de 
uma denúncia feita por telefone ao Linha 

Verde de que homens estavam cometen-
do crimes contra a fl ora.

Ao chegar ao local, a polícia 
constatou que diversas árvores nativas 
e frutíferas haviam sido cortadas com o 
auxílio de motosserra.

De acordo com os policiais, du-
rante a fi scalização, não foi possível iden-
tifi car nenhum responsável pelo crime.

A ocorrência foi registrada na 
158ª Delegacia de Bom Jardim e, quan-
do localizados, os suspeitos vão respon-
der por crimes ambientais, segundo a 
Polícia Ambiental.

As denúncias ao Linha Verde 
podem ser feitas pelo telefone: 0300-
253-1177.

g1.globo.com

Polícia encontra 3 mil m² desmatados dentro 
de área de preservação em Bom Jardim

Na Casa da Educação, aulas de alemão são oferecidas 
a alunos da rede municipal

Balanço anual do Disque 100 registra aumento de 13% 
em denúncias de violações contra a pessoa idosa

Serviço oferecido pelo Mi-
nistério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH), 
o Disque 100 (Disque Direitos Hu-
manos) recebeu 37.454 denúncias 
de violações contra a pessoa idosa 
em 2018. Divulgados os números 
representam um aumento de 13% 
em relação ao ano anterior.

“Mesmo com o aumento 
das denúncias recebidas pelo 
Disque 100, a violência contra essa 
população é pouco reconhecida. 
Precisamos tratar as pessoas ido-
sas com respeito. O legado delas 
para este país é grandioso”, afi rma 
a ministra Damares Alves.

Segundo o relatório, em se 
tratando de violações contra idosos 
no contexto intrafamiliar, pode-se 
dizer que há uma relação desigual 

de poder que se expressa contra 
a integridade física, psicológica, o 
direito à renda, às fi nanças e até 
mesmo a violação da sexualidade.

Para o secretário nacional 
de Promoção e Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Idosa do MMFDH, 
Antônio Costa, a violência contra 
a pessoa idosa vai muito além dos 
maus-tratos, pois inclui também a 
violência do abandono, a violên-
cia fi nanceira e a não inclusão na 
sociedade.

“Nesse sentido, estamos 
engajados no enfrentamento a 
esses tipos de violência desde o 
início de nossa gestão. O Progra-
ma Viver – Envelhecimento Ativo 
e Saudável tem o propósito de 
resgatar a autoestima, conscien-
tizar a pessoa idosa no âmbito da 

educação fi nanceira e dos direitos 
a ela inerentes”, afi rma.

Ainda neste âmbito, o se-
cretário destaca também a reali-
zação da Campanha Junho Lilás e 
o “Seminário Enfrentamento à Vio-
lência contra a Pessoa Idosa: das 
ações às omissões”, em alusão ao 
Dia Internacional de Conscientiza-
ção e Combate à Violência contra a 
Pessoa Idosa, lembrado em todo o 
mundo no dia 15 de junho.

“A Campanha e o Seminário 
têm o objetivo de abordar medidas 
para prevenir e identifi car situações 
de violência, negligência e abuso 
contra os idosos. Experiências e 
boas práticas serão compartilha-
das, com contribuições para uma 
proposta de protocolo de atenção”, 
explicou o secretário.

Mediante parceria com as 
prefeituras municipais, o Progra-
ma Viver – Envelhecimento Ativo 
e Saudável visa a otimização de 
oportunidades para inclusão digital 
e social, assegurando a partici-
pação da pessoa idosa, com a 
fi nalidade de elevar a qualidade 
de vida. As ações incluem as áreas 
da tecnologia, educação, saúde e 
mobilidade física.

“O Programa busca alcan-
çar o aumento da confi ança e da 
autoestima para o desenvolvi-
mento das próprias habilidades; 
a redução da depressão e da 
solidão; a ampliação do acesso à 
informação, da comunicação e da 
interação social entre familiares e 
amigos, além de possibilitar maior 
longevidade com qualidade de 

vida”, acrescenta Antonio Costa.

Dados do Disque 100
O balanço de 2018 informa 

que 52,9% dos casos de viola-
ções contra pessoas idosas foram 
cometidos pelos fi lhos, seguidos 
de netos (com 7,8%). As pessoas 
mais violadas são mulheres com 
62,6% dos casos e homens com 
32%, sendo eles da faixa etária de 
71 a 80 anos com 33% e 61 a 70 
anos com 29%. Das vítimas 41,5% 
foram declarados brancos, pardos 
26,6%, pretos 9,9%, amarelos com 
0,7% e indígenas 0,4%. Sendo a 
casa da vítima o local com maior 
evidência de violação, 85,6%.

Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 

Humanos

As cores vermelha, amare-
la e preto enfeitando os pórticos, 
pontos turísticos e até casas em 
Petrópolis exaltam a cultura alemã, 
nesta que é uma das épocas mais 
apreciadas pelos moradores e vi-
sitantes: a Bauernfest. Mas não é 
só na cultura que a tradição está 
mostrando o seu valor. A educação 
também está engajada em exaltar 
e perpetuar as origens da história: 
aulas de alemão estão sendo ofe-
recidas gratuitamente, para alunos 
da rede municipal de Educação, 
na Casa da Educação Visconde de 
Mauá. E o mais importante: ainda 
há vagas para alunos de 7 a 17 
anos. Além do alemão, a Casa, que 
é referência na oferta de cursos e 
atividades no contraturno escolar, 
também tem vagas para as aulas de 
Informática, Musicalização Infantil, 
Teatro, Ballet e violão.

As aulas são ministradas 
por servidores da rede municipal 
de Educação. Os pais interessados 
devem fazer a matricula na secre-
taria da Casa da Educação, que 

funciona de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, na Avenida Barão do 
Rio Branco, nº 03. Para a inscrição é 
necessário levar declaração escolar 
e cópias da certidão de nascimento, 
comprovante de residência, RG e 
CPF do responsável.

As aulas de alemão ocorrem 
às sextas-feiras. Podem participar 
alunos entre 7 e 17 anos. As aulas 
são resultado de uma parceria com 
Marcos Carneiro, integrante de um 
Grupo que exalta a cultura alemã 
em Petrópolis.

“A oferta do ensino do idioma 
alemão na Casa da Educação é a 
porta aberta para que ele venha a 
ser disponibilizado nas escolas mu-
nicipais de tempo integral. A iniciativa 
surgiu no momento que o interesse 
por nossa história cultural está em 
alta. A Semana da Língua Alemã, 
a Bauernfest com três semanas de 
duração e com 13 grupos folclóricos 
se apresentando e o envolvimento 
da embaixada alemã, da Fundação 
Humboldt e do Colégio Cruzeiro 
como apoiadores, mostram quão 

importante foi essa decisão. Mais 
gratificante ainda foi ser parado 
na cidade pela mãe de um aluno 
da Casa e ouvir o agradecimento. 
Segundo ela, o fi lho sonhava com 
isso e agora está podendo realizar 
seu sonho”, conta Marcos Carneiro.

As aulas são dinâmicas. Os 
alunos do curso de alemão foram 
convidados, inclusive, a participar 
do desfi le da Bauernfest. “Em todas 
as aulas, uma descoberta diferente. 
Tanto nas aulas de alemão, quan-
to nos demais cursos, os alunos 
participam de atividades teóricas e 
praticas, com acompanhamento do 
professor. O objetivo da Casa é ga-
rantir que o aprendizado seja levado 
para resto da vida desses estudan-
tes”, afi rma a diretora da Casa da 
Educação, Maria Fernanda Secco.

Informática, musicalização 
infantil, ballet, teatro e violão

Além do alemão, ainda há 
vagas na Casa para as aulas de 
informática, ballet, teatro e violão. 
Um dos destaques para as crianças 

menores – de 4 a 7 anos, são as 
aulas de musicalização: criatividade, 
memorização e atenção. Esses são 
alguns dos benefícios da musicaliza-
ção para as crianças.

“Nessas aulas, além de ter 
um contato rico com o fazer musi-
cal, ainda trabalham a expressão 
corporal, coordenação motora, foco, 
enriquecimento cultural, desenvol-
vimento da memória e criatividade 
e aprimoramento da linguagem”, 
conta o professor Lucas Gotelip.

A musicalização infantil tam-
bém favorece o desenvolvimento 
da sensibilidade, senso rítmico, 
imaginação, memória, concentração 
e atenção, além de ampliar as expe-
riências no campo do ritmo, audição 
e expressão corporal. “As aulas 
de música têm a particularidade 
de trabalhar áreas do cérebro que 
nenhuma outra disciplina trabalha. 
Além de ampliar seus conhecimen-
tos musicais específi cos, os alunos 
aprendem a importância do trabalho 
em grupo, desenvolvem a coorde-
nação motora e expressividade”, 

explica Lucas.
Já o ballet favorece a coor-

denação motora e disciplina, en-
quanto o teatro exalta a segurança 
e autoestima. “São aulas dinâmicas 
e os professores ficam atentos 
a cada movimento. Procuramos 
sempre mostrar para os pais e 
responsáveis tudo o que esses alu-
nos estão aprendendo. As últimas 
apresentações ocorreram durante 
a festa junina na Casa, realizada 
no início de junho”, completa Maria 
Fernanda.

Os interessados nas aulas 
de violão podem participar, inclusive, 
da Orquestra de Violões Raphael 
Rabello, iniciativa da produtora Bem 
Cultural produções em parceria com 
a Casa da Educação Visconde de 
Mauá, que tem como objetivo en-
sinar violão para crianças e jovens, 
como forma de homenagear Ra-
phael Rabello, petropolitano e um 
dos maiores violonistas do Brasil de 
todos os tempos, falecido precoce-
mente aos 32 anos no ano de 1995.

petropolis.rj.gov.br

O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Flores vadias invadem os campos
Montes se vestem de dourado
E os olhos desnudos quase não suportam
Tanta beleza.

Chego mais perto e colho
Apenas uma
Pobre
Feia.

Mas o vento mais uma vez
Bate em cada uma daquelas
Que não ousei tocar
E a dança encanta
Como uma visão de Maia.

Ouço o mal humorado trovão...
Se ao menos tivesse a coragem
De desprezar as primeiras gotas
Que geladas rasgavam minha pele
Talvez tivesse a chance
De guardar em um abrigo pequenino
A força do eterno.

ANTES DA TEMPESTADE

Polícia Ambiental/Divulgação


