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“A est rada em 
melhores condições e 
com sinalização refor-
çada pode ajudar a au-
mentar o movimento na 
região, o que auxilia o 
comércio e garante a 
segurança das pessoas 
que utilizam a via todos 
os dias”. A declaração é 
do empresário Antonio 
Alves que, nesse ano, 
abriu uma loja próximo 

a Nogueira. Antônio será 
um dos beneficiados 
com a revitalização da 
Estrada União e Indús-
tria. O edital para licita-
ção da obra foi publica-
do pela Superintendên-
cia Regional no Estado 
do Rio de Janeiro do 
Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).
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O prefeito sancionou 
a lei que cria o Fundo Munici-
pal de Segurança Pública. É 
por meio desse Fundo que o 
município conseguirá captar 
recursos junto ao governo 
federal, através do SUSP 
(Sistema Único de Seguran-
ça Pública), para serem in-
vestidos no desenvolvimento 
de projetos, capacitação de 
agentes e aquisição de equi-
pamentos para a Guarda Ci-
vil. A lei havia sido aprovada 
pela Câmara de Vereadores 
no dia 10 de julho por unani-
midade e a sanção publicada 
em Diário Ofi cial.

Aconteceu na manhã 
da quinta-feira, 1º de agosto, 
em Teresópolis, o Seminário 
Região Serrana + Segura – 
Propostas e Desafios. Rea-
lizado pelo 7º Comando de 
Policiamento de Área (CPA), 
que tem à frente o Coronel 
PM Marcelo Freiman, o evento 
contou com a participação de 
representantes de Cantagalo, 
mais precisamente da Câmara 
Municipal de Cantagalo, por 
meio da presença do Presi-
dente em exercício, vereador 
José Augusto Filho (Zé da 
Uta), e do Diretor Geral, An-
gelo Machado, assim como da 
26ª Subseção OAB-Cantagalo/
RJ, através do seu Presidente, 
o advogado Pedro Rogério da 
Silva Alves.

O governador Wilson Witzel participou na semana 
passada da entrega de novas viaturas e equipamentos 
operacionais para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (CBMERJ) no Complexo de Ensino e 
Instrução Coronel Sarmento (CEICS), em Guadalupe.                                        
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 A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), em 
parceria com o Ministério da Saúde, está realizando o Projeto 
Roda-Hans, desde 5 de agosto, no Rio de Janeiro, em refe-
rência ao Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e 
Combate à Hanseníase. Pela primeira vez no estado, a ação 
consiste em diversas estratégias de atuação...          Pág 08

Avançar o sinal vermelho é considerado uma infração 
gravíssima, tendo como penalidade a multa no valor de R$ 
293,47 (art. 258, inciso I). Em Nova Friburgo, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, 
realizou a instalação de sinais de trânsito com câmeras de 
monitoramento que poderão multar...                           Pág 07

Corpo de Bombeiros RJ 
recebe novas viaturas e 
equipamentos operacionais

Rio de Janeiro recebe 
projeto inédito no estado de 
combate à hanseníase

Sinais de trânsito com câmeras 
de monitoramento começam a 
registrar multas neste mês

Mais uma con-
quista para Teresópolis 
foi anunciada pelo Pre-
feito Vinicius Claussen 
durante a primeira ses-
são ordinária da Câmara 
de Vereadores após o 
recesso parlamentar de 
julho.

Resultado da ar-
ticulação com o Gover-
nador Wilson Witzel, o 
município vai ganhar 

uma Unidade de Pronto 
Atendimento 24 Horas 
(UPA) de alvenaria, para 
ampliar o atendimento 
à população. A contra-
partida da Prefeitura é a 
destinação de um terreno 
para a construção. Com 
isso, a UPA atual, no 
bairro Bom Retiro, será 
adaptada para funcionar 
como Clínica da Família.

Primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores Reforma da União e Indústria vira realidade depois de quase 10 anos

Divulgação /teresopolis.rj.gov.br

Divulgação

Divulgação /petropolis.rj.gov.br

Teresópolis ganhará 
UPA de alvenaria; unidade 
atual será transformada em 

Clínica da Família

Via compartilhada para 
ciclistas e pedestres 

começa a sair do papel

Estrada União e Indústria: 
revitalização benefi ciará mais 

de 100 mil pessoas que utilizam 
a via diariamente

Prefeito de 
Petrópolis 
sanciona criação 
do Fundo de 
Segurança 
Pública

Autoridades cantagalenses participam 
de Seminário sobre Segurança Pública em Teresópolis

A Prefeitura de 
Nova Friburgo está exe-
cutando uma das obras 
mais esperadas entre as 
anunciadas no “pacotão 
de obras”: a via compar-
tilhada no trecho entre 
a Rua Duque de Caxias 
(Paissandu) e o trevo de 
Duas Pedras. O objetivo 
do projeto é estimular uma 
alternativa à mobilidade 
urbana, com estrutura e 

que ofereça segurança 
aos usuários.

Diferentemente de 
uma ciclovia tradicional, 
que obrigatoriamente deve 
cumprir normas técnicas 
que elevariam em qua-
tro vezes o seu custo de 
implantação, o projeto 
executado pelo município 
prevê um espaço ciclável 
compartilhado com pe-
destres.

Ideia é aproveitar o espaço já existente

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

PORTARIA Nº 18/19

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RE E RATIFICAR A PORTARIA Nº 17/19, de 30/0719, para retifi car 
o número desta, passando a valer como PORTARIA Nº 19/19, ratifi cando-se 
todos os seus demais termos.

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações ne-
cessárias.

Carmo – RJ, 31 de julho de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº 20/19

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para:

I - NOMEAR, a título provisório, como SERVIDOR ESTATUTÁRIO 
DO QUADRO PERMANENTE desta Casa Legislativa, criado através da Lei n° 
1.972, de 05/06/2018, na categoria funcional adiante especifi cada e em decor-
rência do Concurso Público para provimento de cargos do quadro permanente 
desta Câmara Municipal, realizado no dia 19 de agosto de 2018, na conformidade 
do Edital de Concurso Público n° 02/2018, datado de 20/06/2018, publicado 
nas páginas 3 do Jornal LOGUS AMBIENTAL LTDA.-ME, Ano I – nº 60, de 
20/06/2018 e Edital de Convocação publicado na página 2, do mencionado 
jornal, edição n° 118, de 24/07/2019, a candidata a seguir relacionada,  com 
efeito a partir do dia  1º de agosto de 2019:

Cargo                                                              Candidato (a)                                          

Assistente Legislativo – Auxiliar de Administração – Aline Fernandes 
Ladeira Rodrigues.

II - A nomeada prestara estágio probatório no período durante o qual 
serão feitas avaliações especiais de desempenho do mesmo.

III - Findo o mencionado prazo de três (3) anos, será transformada 
em defi nitiva a nomeação dos que foram aprovados no estágio.

IV - Lavre-se os respectivos termos individuais de posse.

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.

Carmo-RJ, 1º de  agosto de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira.
Presidente.

Ata da Sessão Extraordinária, realizada no dia 08 de julho de 2019.

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 18:00 horas, 
na sala das Sessões da Câmara Municipal de Carmo-RJ, ausente os nobres Vere-
adores Romerito José Wermelinger Ribeiro e Humberto Menezes Caetano,  com 
a presença  dos demais Edis, sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho 
de Oliveira, foi aberta a presente Sessão Extraordinária, convocada em confor-
midade com o art. 170 do Regimento Interno pelo Exmo. Senhor Presidente, 
para apreciação e votação da EMENDA MODIFICATIVA e SUPRESSIVA ao 
Projeto de Lei de n.º 043/2019, apresentada pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento; dos Projetos de Lei 
de n.º 051/2019, que Dispõe sobre a Contratação de 01 (um) Nutricionista, em 
caráter de emergência, sob o regime Celetista, e dá outras providências; de n.º 
053/2019, que Dispõe sobre o reajuste da tarifa de taxi e dá outras providências; 
e de n.º 054/2019, que Autoriza a concessão de subvenção social ao HNSC para 
o período de julho a setembro de 2019, os quais foram aceitos pela Mesa. Foi 
apresentado pelo Nobre Vereador Marco Dalboni Destaque ao projeto de Lei n.º 
053/2019, o qual submetido ao Plenário foi rejeitado por 5 votos a 4. Após, as 
comissões competentes apresentaram pareceres favoráveis as matérias, obtendo 
as mesmas, após serem submetidas ao Plenário, aprovação por unanimidade. 
Nada mais havendo a registrar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, e eu, 
na qualidade de Secretária da mesma, lavrei a presente Ata, a qual depois de 
lida e aprovada, vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente e pelos demais 
Vereadores que compõe a Mesa Diretora.

Carmo, 08 de julho de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DA CONTRATANTE:  CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

DA CONTRATADA:    OPELINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 
LTDA.

DO OBJETO: Serviços de internet com velocidade superior a 60 MB/s, 
no valor de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos) por mês 
e mais a instalação de Ponto de Internet, a fi m de atender as necessidades dos 
GABINETES DOS VEREADORES, localizado à Rua Martinho Campos, nº 25, 
nos apartamentos de nºs 203 e 204, com cinco (5) salas cada um, próximo ao 
prédio sede desta Casa Legislativa, pelo período de cinco (5) meses, a contar 
de 1º de agosto de 2019 até 31 de julho de 2019. 

DO VALOR: O valor de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e 

noventa centavos), a ser pago mensalmente, totalizando R$ 699,50 (seiscentos 
e noventa e nove reais e cinqüenta centavos).

DO PAGAMENTO: Será efetuado mensalmente, até o dia dez (10) 
do mês subseqüente ao vencido, na proporção de sua entrega;

DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida 
nota de empenho global.

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das dotações Or-
çamentárias Próprias (base no Programa de Trabalho) n.º 0000.010310132.001, 
Código da Despesa nº 3.3.9.0.36.00 (material de consumo). Foi disponibilizado 
o valor de R$ 2.038,80 para os serviços cima descritos.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: A dispensa da licitação teve início 
com a COTAÇÃO DE PREÇO constante dos autos.

DO PROCESSO:  O processo de Dispensa de Licitação teve o nº 11/19;

DO CONTRATO: O Contrato teve o nº 11/19.

DA DATA: 05/08/19

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Processo nº 11/19.

HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Presidente,

Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº 08/17, 
com base no art. 24, II da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 9.032, 
de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para contratar os serviços 
da empresa VM OPELINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. CNPJ Nº 
07.714.104/0001-07 (com o nome fantasia de Sumicity) para o fornecimento 
de internet com velocidade de 60 MB/s, no valor de R$ 139,90 (cento e trinta e 
nove reais e noventa centavos), a ser pago mensalmente, totalizando R$ 695,00 
(seiscentos e noventa e cinco reais ao ano, a fi m de atender as necessidades dos 
GABINETES DOS VEREDORES, localizados à Rua Martinho Campos,nº 25, 
nos apartamentos de nºs 203 e 204, com cinco (5) salas cada um, próximo ao 
prédio sede desta Casa Legislativa,  pelo período de cinco (5) meses, a contar de 
1º de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019, a serem pagos em (5) parcelas 
mensais e sucessivas, podendo ser reajustado de acordo com o índice legal.

Carmo, 05 de agosto de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira.
Presidente.

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

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 especifi cadas:

Processo nº: 035/2019
Nome do credor: Carlos Tadeu Bertoloto 11787881725
CNPJ / CPF: 19.526.569/0001-13

Endereço: Av. José de Alencar, 448 – Centro – Sumi-
douro/RJ

Objeto: Aquisição de material de processamento de 
dados.

Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 978,00

Processo nº: 036/2019
Nome do credor: Carlos Tadeu Bertoloto 11787881725

CNPJ / CPF: 19.526.569/0001-13
Endereço: Av. José de Alencar, 448 – Centro – Sumi-

douro/RJ
Objeto: Aquisição de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva na rede e nos computadores da Câmara Municipal - 
período de 12 meses.

Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

rídica
Valor Global: R$ 8.988,00

Aconteceu na ma-
nhã da quinta-feira, 1º de 
agosto, em Teresópolis, o 
Seminário Região Serrana 
+ Segura – Propostas e 
Desafi os. Realizado pelo 7º 
Comando de Policiamento 
de Área (CPA), que tem à 
frente o Coronel PM Marcelo 
Freiman, o evento contou 
com a participação de re-
presentantes de Cantagalo, 
mais precisamente da Câ-
mara Municipal de Canta-
galo, por meio da presença 
do Presidente em exercício, 
vereador José Augusto Filho 
(Zé da Uta), e do Diretor 
Geral, Angelo Machado, as-

sim como da 26ª Subseção 
OAB-Cantagalo/RJ, através 
do seu Presidente, o advo-
gado Pedro Rogério da Silva 
Alves.

O seminário teve 
como principal objetivo a 
sensibilização dos atores da 
sociedade na gestão de se-
gurança pública, buscando 
a construção de um conceito 
de polícia cidadã ao uso 
de tecnologias integradas. 
Foram discutidos três temas 
principais: Gestão Opera-
cional – apresentação de 
dados estatísticos criminais 
do Estado do Rio de Janeiro; 
Gestão de Integração – pro-

posta de como os diversos 
atores da sociedade podem 
interagir  para a melhoria da 
segurança pública; e Gestão 
de Inteligência e Tecnologia 
– utilização de ferramen-
tas através de aplicativos e 
equipamentos associados a 
banco de dados.

Durante o evento, 
foram apresentados impor-
tantes dados da segurança 
pública na região serrana 
do Estado do Rio de Janei-
ro, referentes ao primeiro 
semestre deste ano. Em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, por exemplo, o 
número de prisões teve um 

crescimento de 26%, e o de 
apreensão de armas subiu 
11%, segundo informações 
do 7º CPA. Também houve 
a demonstração de novas 
tecnologias que poderão aju-
dar, em um futuro próximo, 
no combate e repressão ao 
crime, como o uso de aplica-
tivos em que a população po-
derá acompanhar imagens 
de câmeras e monitorar seu 
próprio bairro.

Além das autorida-
des cantagalenses, também 
participaram do encontro di-
versos gestores de seguran-
ça pública da região serrana, 
representantes das prefei-

Divulgação

Autoridades cantagalenses participam de Seminário 
sobre Segurança Pública em Teresópolis

turas e seus respectivos 
secretários de segurança, 
mobilidade urbana, fi scaliza-
ção e posturas, presidentes 

de conselhos comunitários 
de segurança, dirigentes 
de associações comerciais, 
industriais e afi ns.
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A Prefeitura de Nova Fri-
burgo está executando uma das 
obras mais esperadas entre as 
anunciadas no “pacotão de obras”: 
a via compartilhada no trecho entre 
a Rua Duque de Caxias (Paissan-
du) e o trevo de Duas Pedras. O 
objetivo do projeto é estimular uma 
alternativa à mobilidade urbana, 
com estrutura e que ofereça se-
gurança aos usuários.

Diferentemente de uma 
ciclovia tradicional, que obriga-
toriamente deve cumprir normas 
técnicas que elevariam em quatro 
vezes o seu custo de implantação, 
o projeto executado pelo município 
prevê um espaço ciclável compar-
tilhado com pedestres, dispondo 
de quesitos de segurança indis-
pensáveis.

A ideia é aproveitar o es-
paço já existente, usando-o e 
adaptando-o para o uso compar-
tilhado. Por conta do alto custo de 
remoção e pelo fato dos postes 

de energia no trecho da Av. Costa 
e Silva não trazerem prejuízo ao 
trajeto, eles foram mantidos. No 
projeto foram concebidos des-
vios laterais nestes pontos, onde 
também estão previstas lajes de 
contenção na margem do Rio 
Bengalas. Em toda extensão da 
via também serão instalados nove 
bicicletários em áreas de recuo.

A via compartilhada que 
está sendo implantada na cidade 
contará com sinalização horizontal 
e vertical (de regulamentação, ad-
vertência e indicação), indicando o 
uso compartilhado e marcando as 
áreas destinadas para caminhada 
de pedestres e onde é para os 
ciclistas. O percurso total é de 
quatro quilômetros a partir da Rua 
Duque de Caxias (Paissandu) até 
a Ponte da Rua Sete de Setembro, 
em ambos os lados do rio, seguin-
do pela Av. Euterpe Friburguense 
até a ponte da Rua Padre Luiz 
Yabar, por onde chega à Av. Rui 

Barbosa e prossegue margeando 
o Rio Bengalas e avançando pela 
Av. Costa e Silva até o trevo de 
Duas Pedras.

Toda a via compartilhada 
terá intercessões, rebaixamentos 
nas pontes, nivelamento de piso, 
gradis de proteção, segregadores 
(blocos divisórios de concreto) e 
elevação da pista em relação à 
rodovia. Todos estes itens visam 
garantir a segurança dos ciclistas 
em relação ao rolamento de trá-
fego e dos pedestres, bem como 
ordenando a relação pedestre-ci-
clista. O sistema que está sendo 
implantado funcionará como uma 
espinha dorsal para continuidade 
do modal cicloviário na cidade 
que, futuramente, poderá ser ex-
pandido para Conselheiro Paulino 
e Olaria.

Para o subsecretário de 
Projetos do Escritório de Geren-
ciamento de Convênios e Projetos 
(EGCP) da prefeitura, “ninguém 

iniciou uma solução simples para 
implantar um espaço ciclável na 
cidade, que é o proposto com essa 
obra. Nova Friburgo já poderia dis-
por há muito tempo desse modal, 
que tem um projeto totalmente 
exequível e mais orgânico do que 

a ciclovia, uma vez que ela exclui o 
pedestre do percurso. Nossa ideia 
foi aproveitar o espaço existente 
com uma solução sustentável ca-
paz de desafogar o trânsito e com 
baixo impacto ambiental”.

novafriburgo.rj.gov.br

Avançar o sinal verme-
lho é considerado uma infração 
gravíssima, tendo como pena-
lidade a multa no valor de R$ 
293,47 (art. 258, inciso I). Em 
Nova Friburgo, a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Ordem e 
Mobilidade Urbana, realizou a 
instalação de sinais de trânsito 
com câmeras de monitoramento 
que poderão multar, a partir do 
dia 12 de agosto, segunda-feira, 
de 6h as 22h, quem não seguir 
corretamente a lei de trânsito, 
desrespeitando a sinalização.

O gerente da Smomu, 
Marcelo Monteiro, comentou 

sobre a importância do monito-
ramento para a diminuição de 
acidentes: “acreditamos que as 
infrações diminuirão e por isso 
os pedestres e outros veículos 
fi carão menos expostos ao ris-
co de acidente. Além disso, o 
sistema de câmeras instalado 
proporcionará a produção de 
medições de fl uxo de veículos, o 
que é fundamental para os estu-
dos e projetos de engenharia de 
tráfego que são desenvolvidos 
pela Smomu”.

Ao todo, 15 equipamen-
tos irão fi scalizar 30 faixas em 
diversos pontos da cidade. Três 

câmeras irão funcionar para re-
gistrar o tráfego veicular e cada 
uma terá sua característica. Uma 
mostrará uma imagem mais 
aberta do local, outra permitirá 
a identifi cação das placas dos 
veículos tendo a imagem mais 
fechada e a terceira fi cará a fren-
te dos carros, permitindo uma 
melhor análise da situação sem 
gerar multas injustas. Inclusive, 
as câmeras possuem a tecnolo-
gia chamada OCR – capaz de 
realizar o reconhecimento au-
tomático de placas de veículos 
furtados com emissão de alertas.

novafriburgo.rj.gov.br

Via compartilhada para ciclistas 
e pedestres começa a sair do papel

Sinais de trânsito com câmeras de monitoramento 
começam a registrar multas neste mês

Divulgação

O prefeito sancionou a lei 
que cria o Fundo Municipal de Se-
gurança Pública. É por meio desse 
Fundo que o município conseguirá 
captar recursos junto ao governo 
federal, através do SUSP (Sistema 
Único de Segurança Pública), para 
serem investidos no desenvolvi-
mento de projetos, capacitação 
de agentes e aquisição de equipa-
mentos para a Guarda Civil. A lei 
havia sido aprovada pela Câmara 
de Vereadores no dia 10 de julho 
por unanimidade e a sanção publi-
cada em Diário Ofi cial.

O Fundo garante que os 
recursos captados no SUSP sejam 
usados exclusivamente na área 
de segurança pública como, por 
exemplo, em projetos para aquisi-
ção de uniformes, viaturas, equi-
pamentos de proteção individual 
(como capacetes para os agentes 
que se deslocam de moto), de 
comunicação (como rádios), entre 
outros tipos.

Entre os projetos que a 
Guarda já elaborou e pretende 
apresentar ao governo federal 
para captação de recursos estão a 
reestruturação do Parque Natural 
Padre Quinha (cuidado pelo Gru-
pamento de Proteção Ambiental 
da corporação) e a criação do 
Sistema de Guarda Comunitária 
Móvel.

“Nós temos conseguido 
ampliar os nossos serviços dos 
últimos dois anos e meio, temos 
novas bases, inauguramos o ca-
nil, fi zemos o conserto da frota, 
fortalecemos a Ronda Escolar, 
os uniformes foram renovados, 
instalamos também o Ciop, nos-
sa central de monitoramento por 
câmeras. Todo esse avanço será 
ainda maior e mais rápido com o 
Fundo Municipal de Segurança 
Pública a partir de agora”, afi rma 
o comandante da Guarda Civil, 
Jeferson Calomeni.

petropolis.rj.gov.br

Prefeito de Petrópolis sanciona criação
 do Fundo de Segurança Pública

Divulgação

Reprodução da Internet
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“A estrada em me-
lhores condições e com sina-
lização reforçada pode ajudar 
a aumentar o movimento na 
região, o que auxilia o comér-
cio e garante a segurança 
das pessoas que utilizam a 
via todos os dias”. A declara-
ção é do empresário Antonio 
Alves que, nesse ano, abriu 
uma loja próximo a Nogueira. 
Antônio será um dos benefi -
ciados com a revitalização da 
Estrada União e Indústria. O 
edital para licitação da obra foi 
publicado pela Superintendên-
cia Regional no Estado do Rio 
de Janeiro do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), no Diário 
Ofi cial da União no dia 31 de 
julho e, agora, a expectativa 
é de que as obras comecem o 
mais rápido possível.

De acordo com o edi-
tal, o valor estimado da obra é 
de R$ 52.074.525,15. O prazo 
de execução será de 450 dias 
e a obra prevê a recuperação 
de 25 quilômetros da Estrada 
União e Indústria, no trecho 
entre a Avenida Barão do Rio 
Branco e Pedro do Rio - que 
é de responsabilidade do Dnit. 
A prefeitura vai realizar, no 
decorrer da obra, pequenas in-
tervenções como a construção 
de baias de ônibus e pequenos 
alargamentos na pista.

“Petrópolis precisa 
desse auxílio em infraestrutura. 
A estrada é muito movimentada 
e todo tipo de revitalização é 
muito bem-vinda”, afirmou o 

comerciante, Marcos Tavares, 
que tem uma lanchonete no 
Retiro.

O prefeito lembrou 
que o poder público reforçou 
o pedido de execução da obra 
no Ministério da Infraestrutura, 
em Brasília.

O empresário Davi 
Moura, que também resolveu 
empreender e abriu uma loja 
nesse ano na região de Noguei-
ra, acredita que a obra pode 
atrair mais clientes. “Acho que 
conforto e segurança chamam 
a atenção dos compradores e 
por isso acho que a revitaliza-
ção é uma boa notícia”, disse.

O vidraceiro Mateus 
Cavadas, morador de Pedro do 
Rio, também aprovou a notícia. 
“Fico feliz em saber que a es-
trada será revitalizada. Agora, 
vamos torcer para que o trecho 
até a Posse também receba a 
manutenção necessária”.

A reforma da União e 
Indústria vira realidade depois 
de quase 10 anos. Desde 2017 
a prefeitura cobra que o Dnit 
fi nalmente realize a reforma. 
Em 2009, a justiça determinou 
que o Dnit fi zesse um projeto 
de recuperação da estrada, 
o que não ocorreu e rendeu 
uma multa de R$ 14 milhões ao 
órgão. Em 2011, o projeto até 
foi idealizado, mas não saiu do 
papel. Em 2016, uma licitação 
foi feita, mas a vencedora abriu 
mão do contrato e a segunda 
colocada não teve interesse 
na obra.

petropolis.rj.gov.br

 A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-RJ), em parceria com 
o Ministério da Saúde, está reali-
zando o Projeto Roda-Hans, desde 
5 de agosto, no Rio de Janeiro, em 
referência ao Dia Estadual de Cons-
cientização, Mobilização e Combate 
à Hanseníase. Pela primeira vez no 
estado, a ação consiste em diversas 
estratégias de atuação: uma carre-
ta com consultórios e laboratório 
vai percorrer, por dois meses, 19 
municípios para conscientizar a 
população sobre a hanseníase e 
combater o preconceito associado à 
doença. Serão realizadas consultas 
dermatológicas, além de disponi-
bilizar uma equipe qualifi cada trei-
nando profi ssionais de saúde dos 
municípios visando o diagnóstico 
precoce e tratamento. O projeto 
conta, também, com a parceria da 

Fiocruz, UFRJ, Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia do Rio de Janei-
ro, Movimento de Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan) e Novartis.

Parte fundamental do proje-
to é a etapa de treinamentos de cer-
ca de mil profi ssionais de Atenção 
Primária de todo o estado. Médicos, 
enfermeiros, fi sioterapeutas, assis-
tentes sociais, dentistas, entre ou-
tros, participam das ofi cinas de ca-
pacitação oferecidas pela SES-RJ e 
Ministério da Saúde e depois farão 
parte da equipe de atendimento da 
carreta, sob a supervisão de espe-
cialistas de referência nacional.

O secretário de estado de 
Saúde, Edmar Santos, ressalta que 
os treinamentos são essenciais por-
que possibilitam, ao mesmo tempo, 
a qualifi cação dos profi ssionais e a 

realização de diagnósticos preco-
ces nestas grandes campanhas, 
habilitando os profissionais de 
saúde dos municípios a realizarem 
estas atividades em seus territórios 
de atuação.

- Com isso, as equipes que 
atuam em clínicas da família, pos-
tos de saúde e outras unidades de 
Atenção Primária estarão devida-
mente capacitadas para identifi car 
sinais e sintomas da hanseníase, 
evitando sequelas decorrentes do 
diagnóstico tardio da doença - ex-
plica.

Atualmente, estão em tra-
tamento 1.305 pacientes no estado 
do Rio de Janeiro. Desses, 16% 
apresentam grau de incapacidade 
física, ou seja, deformidades e 
incapacidades que poderiam ser 
evitadas. Acredita-se que esse nú-

mero não represente a totalidade 
dos casos existentes, devido à difi -
culdade da identifi cação da doença, 
que possui evolução lenta e assin-
tomática, com as lesões na pele 
como maior indicador da infecção. 
O próprio paciente demora a notar 
a condição e, em diversos casos, 
o primeiro diagnóstico é errado por 
falta de capacitação adequada dos 
profi ssionais.

Ao identifi car um caso da 
doença, é necessário realizar uma 
investigação epidemiológica da ca-
deia de transmissão da hanseníase, 
examinando qualquer pessoa que 
teve contato íntimo e prolongado 
com o paciente, como familiares 
e amigos. Esse trabalho será feito 
pelos municípios e acompanhado, 
durante três meses, pela equipe da 
SES-RJ em parceria com institui-

ções de ensino e pesquisa.
O médico da SES-RJ, Ale-

xandre Chieppe, destaca o papel 
estratégico do projeto, que visa 
esclarecer dúvidas sobre a doença 
e combater o preconceito.

- Outro objetivo da Roda
-Hans é acabar com o estigma que 
existe em relação à hanseníase, 
difundido até mesmo entre pro-
fi ssionais de saúde que não têm 
a experiência de trabalhar com a 
doença. Isso faz com que possíveis 
pacientes tenham medo de buscar 
uma equipe de saúde e pessoas 
com diagnóstico confirmado te-
nham sua vida social afetada, o 
que contribui para a diminuição da 
autoestima e para isolamento do 
paciente – fi naliza.

Ascom da Secretaria 
de Saúde

Estrada União e 
Indústria: revitalização 

benefi ciará mais 
de 100 mil pessoas 
que utilizam a via 

diariamente

Rio de Janeiro recebe projeto inédito no estado de combate à hanseníase

Mais uma conquista para Te-
resópolis foi anunciada pelo Prefeito 
Vinicius Claussen durante a primeira 
sessão ordinária da Câmara de Ve-
readores após o recesso parlamentar 
de julho.

Resultado da articulação com 
o Governador Wilson Witzel, o mu-
nicípio vai ganhar uma Unidade de 
Pronto Atendimento 24 Horas (UPA) 
de alvenaria, para ampliar o atendi-
mento à população. A contrapartida 
da Prefeitura é a destinação de um 
terreno para a construção. Com isso, 
a UPA atual, no bairro Bom Retiro, será 
adaptada para funcionar como Clínica 

da Família.
 “Será uma UPA com dois 

andares. A nossa proposta é que, 
no 2º piso, funcione um centro de 
diagnóstico precoce do câncer, com 
exames de mamografi a, colonoscopia 
e de endoscopia, entre outros. A ideia 
é que a construção tenha início até 
o fi m do ano. É um grande avanço 
para a saúde em Teresópolis”, anun-
ciou o Prefeito, acrescentando que a 
Prefeitura já está à procura de área 
adequada.

Vinicius Claussen deu a notícia 
na Casa Legislativa, reafi rmando a im-
portância do diálogo entre os poderes. 

“Dei boas-vindas aos vereadores no 
retorno do recesso. Executivo, Legis-
lativo e Judiciário devem caminhar 
juntos em prol do desenvolvimento da 
cidade. Recebi algumas demandas e 
agradeci pelo primeiro ano de gestão, 
pois todas as conquistas do Executivo 
foram construídas com o Legislativo. 
Esse estreitamento de relacionamento 
é fundamental para que as casas tra-
balhem em harmonia, dentro da sua 
independência de poder. É a união 
pela construção de uma cidade mais 
digna”, concluiu o Prefeito.

AsCom 
teresopolis.rj.gov.br

Teresópolis ganhará UPA 
de alvenaria; unidade atual será 

transformada em Clínica da Família

O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Que vivo agüentar
Um Samurai não teria
A minha vergonha.

HAI KAYO governador Wilson Witzel 
participou na semana passada da 
entrega de novas viaturas e equipa-
mentos operacionais para o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (CBMERJ) no Complexo de 
Ensino e Instrução Coronel Sarmento 
(CEICS), em Guadalupe. Entre os 
itens entregues estão 72 viaturas, 
70 macas-prancha, 10 motobombas, 
1.100 capacetes de combate a incên-
dio, dois botes infl áveis e 360 equi-
pamentos de proteção respiratória.

As aquisições, que somam 
mais de R$ 22 milhões, são frutos 
de investimentos dos recursos da 
taxa de incêndio e do Gabinete de 
Intervenção Federal (GIF). 

- É importante termos áreas 
do estado equipadas, não neces-
sariamente somente com homens, 
mas com equipamentos também. 
Estamos mobiliando nossas unidades 
para dar mais agilidade ao Corpo de 
Bombeiros no combate aos incên-
dios, principalmente nas áreas mais 
secas, como no caso do Noroeste 
Fluminense. É importante também 
ressaltar que esses materiais foram 
adquiridos com a taxa de incêndio, 
um recurso extra que entra nos cofres 
do Corpo de Bombeiros. É um fundo 
auditado pelo Tribunal de Contas e, 
no nosso governo, tem sido muito 

bem empregado - destacou o gover-
nador Wilson Witzel.

De acordo com o secretário 
de Estado de Defesa Civil e coman-
dante-geral do CBMERJ, coronel 
Roberto Robadey Jr., a inovação já 
é uma marca da corporação.

- Nossos equipamentos são 
selecionados por uma comissão do 
Estado-Maior Geral. Essas aquisi-
ções tendem sempre a acompanhar 
os itens que atendem as melhores 
corporações do mundo. É o caso do 
capacete. Essa é segunda geração 
do mais moderno do mundo, usado 
na França, por exemplo. Além de 
proteger e dar segurança à tropa, 
essa peça é um motivo de orgulho 
para todos os bombeiros - destacou.

Anuário 2018
Encerrando o mês de come-

moração ao Dia Nacional do Bom-
beiro e aos 163 anos do CBMERJ, 
a solenidade também marcou o lan-
çamento da 3ª edição do Anuário da 
corporação. A publicação é um balan-
ço dos serviços prestados em 2018, 
com o registro de socorros realizados, 
números relacionados ao efetivo e 
aos materiais empregados no dia a 
dia da instituição, além de dados da 
área técnica, do sistema de ensino 
e instrução e de atividades culturais.

Abaixo, seguem alguns dados do 
Anuário:

- Em 2018, 310.090 atendi-
mentos foram realizados pelo Corpo 
de Bombeiros RJ no Estado, uma 
média de 861 por dia;

- As viaturas operacionais per-
correram 4.337.700 km, o equivalente 
a 11 viagens à lua ou 1.039 vezes o 
trajeto do Oiapoque ao Chuí;

- As aeronaves da corpora-
ção somaram 826 horas no ar em 
atividades de resgate. Ao todo, o 
Grupamento de Operações Aéreas 
(GOA) prestou socorro a 538 pes-
soas. Oitenta e três (83) voos foram 
realizados para transporte de órgãos 
e tecidos no Estado para fins de 
transplante;

- O serviço de salvamento ma-
rítimo atendeu mais de 25 mil vítimas 
no território fl uminense. Janeiro foi o 
mês que registrou maior demanda, 
cerca de 250 eventos por dia; 

- Das 58 mil vítimas de trânsito 
assistidas pelos bombeiros em 2018, 
24 mil estavam pilotando motocicle-
tas. 

Para informações adicionais 
sobre atuação do Corpo de Bombei-
ros RJ, a corporação disponibiliza o 
Anuário no site: http://www.cbmerj.
rj.gov.br/anuario .

rj.gov.br

Corpo de Bombeiros RJ 
recebe novas viaturas e 

equipamentos operacionais


