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Mais um passo foi 
dado para melhorar a in-
fraestrutura logística das 
estradas de Teresópolis. 
Em cerimônia realizada 
na Prefeitura, o Prefeito 
Vinicius Claussen e o pre-
sidente do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER-RJ), Uruan Cintra 
de Andrade, assinaram um 
convênio de cooperação 
técnica. 

O convênio prevê 
assessoria técnica e de 
materiais para uma série 
de melhorias nas principais 
estradas estaduais que 
passam por Teresópolis, 
como a RJ-130 (Terê-Fri), 
que vai ser completamente 
revitalizada e sinalizada até 
2020, e a RJ-134 (Teresó-
polis – São José do Vale 
do Rio Preto – Petrópolis).
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Até o dia 11 de outubro 
a Secretaria de Assistência 
Social realiza a segunda etapa 
de atualização cadastral das 
famílias usuárias do Cartão Im-
perial. Estão sendo chamadas 
ao recadastramento as 373 
famílias das regiões do Alberto 
Torres, Castrioto, Bingen, Ca-
pela, Contorno, Dias de Olivei-
ra, Duarte da Silveira, Fazenda 
Inglesa, Moinho Preto, Mosela, 
Pedras Brancas, Vila Militar e 
Vila São José. Os usuários do 
benefício, moradores dessas 
regiões, devem comparecer 
ao Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) do 
Centro.

A Secretaria de Saúde e a Universidade Estácio de 
Sá iniciaram uma parceria que vai oferecer tratamento de 
fi sioterapia para pacientes oncológicos que fazem tratamento 
pelo SUS. A seleção dos pacientes está sendo conduzida pela 
equipe de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).                      
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O poder municipal, empenhado em regulamentar uma 
situação antiga, vai dar fi m ao chamado RPA – Pessoa Física 
Sob Formatação Jurídica de Autônomo – em cumprimento ao 
TAC fi rmado entre Prefeitura de Nova Friburgo e Ministério 
Público Brasileiro.
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O prazo máximo de circulação de ônibus e micro-ôni-
bus destinados ao transporte escolar na rede pública estadual 
de ensino será de 12 anos. A determinação é do projeto de lei 
1.075/19, dos deputados Jorge Felippe Neto (PSD), Sérgio 
Louback (PSC), João Peixoto (DC) e André Ceciliano (PT).
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Pacientes oncológicos do SUS 
terão acesso a fi sioterapia 
especializada em Nova Friburgo

Prefeitura de Nova 
Friburgo acaba 
com o RPA

Ônibus escolares 
terão prazo de circulação 
de 12 anos

O sistema de trans-
ferência do lixo coletado 
pelos caminhões em toda 
cidade para as carretas 
que fazem o transporte 
para o aterro de Três Rios 
deve começar a operar da 
forma adequada a partir 
de outubro. A estação de 
transbordo de lixo de Pe-
trópolis continua passando 
por obras de adequação 
do espaço. São obras tanto 

na área interna – para im-
permeabilização do solo e 
construção de um muro de 
contenção – quanto do lado 
de fora, onde está sendo 
feita uma pista de desace-
leração para os caminhões 
que chegam pela BR-040. 
As obras fazem parte do 
termo de ajustamento de 
conduta assinado pelo mu-
nicípio, pelo MPF...

Área do transbordo está em fase final de obras Acordo foi assinado na Prefeitura de Teresópolis

Divulgação 

Divulgação

Divulgação  / teresopolis.rj.gov.br

Transbordo de lixo deve 
começar a operar totalmente 

adequado em outubro

Museu Casa de Santos 
Dumont mais próximo 

de receber reforma

Prefeitura de Teresópolis 
assina convênio com o DER-RJ 

para melhoria nas estradas 
do município

Segunda etapa de 
recadastramento 
do Cartão Imperial 
se estende até 
outubro

Câmara de Cantagalo doa automóvel
 para a Prefeitura

A empresa Gm&b 
Arquitetura e Construção 
venceu a licitação reali-
zada na sexta-feira (30) 
para a elaboração do 
projeto executivo para a 
reforma do Museu Casa 
de Santos Dumont e do 
Centro Cultural 14 Bis. A 
vencedora apresentou o 
menor valor no pregão 
do tipo Carta Convite: 
R$ 28.691,43. O valor 

é 26,3% menor do que 
o teto, que foi de R$ 
38.980,78, ou seja, o 
valor máximo a ser acei-
to. Após as tramitações 
legais para a liberação 
da verba de emenda par-
lamentar, uma outra lici-
tação será aberta para 
contratação da empresa 
que fi cará responsável 
pela obra.

Casa foi construída em 1918

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

Ata da 4ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 26 de agosto de 
2019.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezoito 
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente toda Edi-
lidade, sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta a 
4ª Sessão Ordinária do 2º Período, com a leitura da Ata da Sessão anterior, tendo 
a mesma sido aprovada por unanimidade. O Secretário da Mesa procedeu à leitura 
do Expediente do Dia, qual seja: Emenda aditiva ao projeto de lei de n.º 055/2019, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 010/2019, do Vereador Wilde Rodrigues Curty, que Concede Título de Cidadã 
Carmense a Sra. Tatiana de Paula Souza Bertoloto. Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 012/2019, do mesmo Vereador, que Concede Título de Cidadão Carmense ao 
Sr. André Alfredo Dasnoy Junior. Projeto de Decreto Legislativo n.º 013/2019, do 
Vereador Samuel Cássio Cunha, que Concede Título de Cidadão Carmense ao Sr. 
Alex de Paiva Ribeiro. Indicação n.º 216/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi 
Farsura, solicitando a realização do programa “Calçada Acessível” no Município. 
Indicação n.º 218/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, solicitando 
a disponibilização de um varredor e serviço de poda de árvores na localidade do 
Bacelar.  Indicação n.º 223/2019, do mesmo Vereador, buscando reparos necessá-
rios no parque e na quadra do Bairro Santo Antônio. Indicação n.º 224/2019, da 
Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, solicitando a colocação de redutores de 
velocidade na Avenida José Ribeiro de Moura. Indicação n.º 225/2019, do Vereador 
Romerito José Wermelinger Ribeiro, requerendo reparos para Rua Benjamin Ave-
lino Lopes, localizada no Bairro Emboque. Indicação n.º 226/2019, do Vereador 
Samuel Cássio Cunha, buscando reforma para Creche Escola Municipal Cordélia 
Mesquita Soares da Cunha, localizada no Conjunto Habitacional Dr. Carlos de 
Araújo Braz, no Bairro Ave-Maria. Indicação n.º 2027/2019, do Vereador Romerito 
José Wermelinger Ribeiro, encaminhando minuta de Projeto Lei que Institui o 
“Dia Municipal da Família” no Município de Carmo/RJ. Indicação n.º 228/2019, 
do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, solicitando reforma para o depósito 
onde guarda os produtos para tratamento de água, localizado no bairro Caixa D’ 
água. Indicação n.º 230/2019, do Vereador Marco Dalboni, buscando a colocação 
de braço de iluminação pública na RJ-144 no trecho entre o Sítio Anguzão e a pro-
priedade do Sr. Iduir Gomes Vitório. Indicação n.º 231/2019, do mesmo Vereador, 
encaminhando minuta de Projeto Lei que regulamenta as vendas dos ambulantes 
no Município nos fi nais de semana. Indicação n.º 233/2019, dos Vereadores Juliano 
de Souza Braga e Valquíria Aparecida de Moraes, solicitando a instalação de telas 
de proteção ao redor da quadra poliesportiva da Creche Escola Cícero Goulart de 
Souza, localizada no Bairro Val Paraíso. Requerimento n.º 021/2019, de todos os 
Vereadores, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito esclarecimentos a população carmen-
se, bem como a esta Casa, sobre as acusações veiculadas nos meios de comunicação 
nos últimos dias, no que tange ao aditivo de contrato realizado com a empresa de 
limpeza urbana. Moção n.º 074/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, 
de aplausos para com toda Equipe HandCarmo (masculino e feminino). Moção n.º 
075/2019, da Vereadora Valquiria Aparecida de Moraes, de pesar pelo falecimento 
do Sr. Antonio Alves Costa. Ofícios n.º 356-A/2019, 357-A/2019 e 358-A/2019, 
todos do HNSC, encaminhando prestação de contas referente as subvenções do 
mês de julho. Por solicitação do nobre Vereador Juliano de Souza Braga ao Exmo. 
Sr. Presidente mandou que constasse em ata o seu pedido de retirada da matéria 
de n.º 057/2019 e que a mesma só fosse colocada em pauta para votação após o 
envia do impacto orçamentário, anexo deste projeto. O Sr. Presidente passou a 
Ordem do Dia: A Emenda Aditiva ao Projeto de Lei de n.º 057/2019, bem como os 
Projetos de Decretos Legislativos de n.º 010/2019, 011/2019, 012/2019 e 013/2019,  
apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados para as comissões 
competentes para estudo e parecer. As indicações, as moções e o Requerimento, 
apresentados e lidos nesta Sessão, foram submetidos ao Plenário e aprovados por 
unanimidade. Nada mais havendo a registrar o Sr. Presidente encerrou a Sessão 
e mandou que eu, na qualidade de Secretária da mesma, lavrasse a presente ata, 
a qual depois de lida e aprovada vai devidamente assinada pelos Vereadores que 
compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 26 de agosto de 2019.

Processo nº 13/19.

HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Presidente,

Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº 02/18, 
em epígrafe, 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 Contratação 
das seguintes aquisições:

- 25 kg de pão francês;

- 14 kg de queijo prato;

- 14 kg de presunto;

- 14 kg de mortadela;

- 40 garrafa de refrigerante cola normal de 2 litros;

- 20 garrafas de refrigerante cola zero açúcar de 2 litros;

- 40 pacotes de rosca de leite – 400 g.

- 40 pacotes de biscoito doce recheado de 200g.;

- 40 pacotes de biscoito doce maisena de 200g.;

- 40 pacotes de de biscoito cream cracker de 200 g..

Aquisições estas (produtos de padaria e lanchonete) usadas para lanches 
a serem servidos aos Vereadores desta Casa Legislativa, antes e após o horário das 
suas reuniões semanais que costumam durar muitas horas após o encerramento do 
horário regimental, durante o exercício e terá validade até a data da entrega total 
dos produtos objeto da presente aquisição, através do procedimento de DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, considerando os valores da cotação de preço constante do 
processo em epígrafe (processo nº 13/19) efetuado junto das empresas do ramo 
existentes nesta cidade, esclarecendo que a empresa ganhadora é a que ofereceu 
o menor preço, tudo de conformidade com Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, tendo assim como vencedora a empresa PADARIA 
CARMENSE LTDA.  – CNPJ Nº 12.210.106/0001-07, estabelecida na rua Luiz 
de Moura Pinheiro, 37, loja 01, centro de Carmo RJ (Cep 28.640-000), denomina 
por “Padaria Carmense”,  vencedora da COTAÇÃO DE PREÇO no valor total de 
R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) para o fornecimento dos produtos 
acima descrito.  

 
Carmo, 29 de agosto de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS DE PADARIA E LANCHONETES

DA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

DA CONTRATADA: PADARIA CARMENSE LTDA.

DO OBJETO: Aquisição dos produtos de padaria e lanchonete adiante 
descritos que serão usados para lanches a servidos aos vereadores com validade 
até a data da entrega total dos produtos objeto da presente aquisição:

- 25 kg de pão francês;

- 14 kg de queijo prato;

- 14 kg de presunto;

- 14 kg de mortadela;

- 40 garrafa de refrigerante cola normal de 2 litros;

- 20 garrafas de refrigerante cola zero açúcar de 2 litros;

- 40 pacotes de rosca de leite – 400 g.

- 40 pacotes de biscoito doce recheado de 200g.;

- 40 pacotes de biscoito doce maisena de 200g.;

- 40 pacotes de biscoito cream cracker de 200 g.;

DA ENTREGA: Os produtos adquiridos serão entregues na sede desta 
Casa Legislativa, na proporção de uma vigésima (1/20) parte, a cada segunda-feira, 
antes de cada reunião da Câmara Municipal.

DO VALOR: O valor a ser pago será no montante de R$ 1.980,00 (um 
mil novecentos e oitenta reais); 

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 
Orçamentárias Próprias (base no Programa de Trabalho) n.º 0000.010310132.001, 
Código da Despesa nº 3.3.9.0.30.00 ( material de consumo). Foi disponibilizado o 
valor de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) e contratado aquisição 
dos produtos acima 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 nº13/19;

DO CONTRATO: O Contrato teve o nº 13/19.

DA DATA: 02/09/2019.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Mais um passo foi dado 
para melhorar a infraestrutura lo-
gística das estradas de Teresópolis. 
Em cerimônia realizada na Prefei-
tura, o Prefeito Vinicius Claussen e 
o presidente do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER-RJ), 
Uruan Cintra de Andrade, assina-
ram um convênio de cooperação 
técnica. 

O convênio prevê assesso-
ria técnica e de materiais para uma 
série de melhorias nas principais 
estradas estaduais que passam por 

Teresópolis, como a RJ-130 (Terê-
Fri), que vai ser completamente re-
vitalizada e sinalizada até 2020, e a 
RJ-134 (Teresópolis – São José do 
Vale do Rio Preto – Petrópolis), que 
ganha pavimentação no trecho que 
passa pelo município. Também está 
prevista pavimentação de impor-
tantes estradas vicinais do interior. 

Além de possibilitarem me-
lhorias na mobilidade urbana e 
no escoamento de mercadorias, 
as obras que surgirem a partir do 
convênio vão gerar impacto positivo 

no fl uxo turístico de Teresópolis. O 
setor, para Teresópolis e para o Es-
tado, é considerado uma atividade 
prioritária, tanto para atrair novos 
investimentos quanto na geração 
de renda da população. Teresópolis 
tem 57% da sua economia concen-
trada no setor terciário (serviços), 
mas também depende das estradas 
para escoar suas mercadorias. 

“Temos agora o compro-
misso do DER-RJ com um robusto 
pacote de melhorias no nosso 
município, que vai facilitar o escoa-

mento de nossa produção agrícola 
e levar desenvolvimento para nosso 
interior. Com articulação política, 
compromisso e trabalho, vamos 
virar a página em mais esse grande 
desafi o que é nossa Infraestrutura 
municipal”, comentou o Prefeito 
Vinicius Claussen. 

“Ninguém governa sozinho. 
Ainda mais neste momento, em 
que, sem receber os investimentos 
necessários nos últimos anos, o 
nosso estado acumulou problemas. 
Por isso, fazer parcerias é tão im-

portante para melhorar a infraestru-
tura das estradas. Juntos, vamos 
devolver a dignidade à população”, 
disse Uruan, comentando sobre a 
parceria com os municípios. 

Também participaram do 
evento de celebração de convênio 
os secretários de Obras e de Ser-
viços Públicos, Beto Calixto, e de 
Agricultura, Fernando Mendes, e o 
chefe de gabinete do presidente do 
DER-RJ, Alexandre de Carvalho.

AsCom 
teresopolis.rj.gov.br

Prefeitura de Teresópolis assina convênio com o DER-RJ
 para melhoria nas estradas do município

O prazo máximo de circulação de 
ônibus e micro-ônibus destinados ao trans-
porte escolar na rede pública estadual de 
ensino será de 12 anos. A determinação é 
do projeto de lei 1.075/19, dos deputados 
Jorge Felippe Neto (PSD), Sérgio Louback 
(PSC), João Peixoto (DC) e André Cecilia-
no (PT), que a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou 
na semana passada em discussão única. 
O texto seguirá para o governador Wilson 

Witzel, que tem até 15 dias úteis para de-
cidir pela sanção ou veto.

A proposta altera a Lei 8.081/18, 
que determinava a substituição dos ônibus 
e micro-ônibus escolares a cada dez anos. 
O novo projeto não altera o prazo de circu-
lação de vans e minivans escolares, que 
continuará sendo de sete anos. A medida 
valerá a partir de 2021.

Segundo um dos autores da nor-
ma, deputado Jair Bittencourt (PP), o 

aumento do prazo é importante para que 
os empresários se capitalizem e possam 
realizar a renovação da frota, sem prejudi-
car os alunos com uma possível redução 
dos ônibus escolares. “O projeto é de ex-
trema importância para os alunos e para 
os profi ssionais que trabalham no setor. 
Aumentar esse prazo é importante para 
que haja um transporte de qualidade e que 
os nossos alunos possam continuar sendo 
atendidos”, afi rmou Bittencourt.

Web

Ônibus escolares terão prazo de circulação de 12 anos
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Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA nº 022/2019
   

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR PRE-
SIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUMIDOURO, NO UDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Art. 1º Excepcionalmente a primeira sessão ordinária do 
dia 02 de setembro de 2019, próxima segunda-feira, terá início às 
17:00 horas.

Art. 2º A segunda sessão ordinária do mesmo dia do artigo 
anterior, terá início após o termino da primeira sessão.

Art. 3º Esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

Publique-se, comunique-se pessoalmente o teor desta 
portaria aos senhores Vereadores e afi xe-se a presente no átrio da 

Câmara Municipal.

Sumidouro, 29 de agosto de 2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA C.M.S.

PORTARIA Nº 023 /2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR PRE-
SIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o que consta do processo administrativo 
nº 2462/19 da Prefeitura Municipal de Sumidouro encaminhado a 
esta Casa Legislativa;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora Patrícia Brugger Lemos 
Andrade, matrícula 055, a segunda licença para amamentação, 
pelo período de trinta dias a contar do dia 09 de agosto de 2019 e 
término no dia 07 de setembro de 2019.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 09 de agosto de 
2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de setembro de 2019.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA C.M.S.

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO Nº 615/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantaga-lense ao Senhor 
João Antônio Ponso Cruz de Moraes”.

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio 
de Janeiro, faz saber que o Plenário aprovou, e assim promulga a seguinte 
Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 
o Senhor João Antônio Ponso Cruz de Moraes.     

Art. 2º - O Título a que se refere o artigo 1º será entregue ao hom-
enageado em data a ser marcada pelo Pre-sidente do Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em con-trário.

Gabinete do Presidente, em 23 de agosto de 2019.

José Augusto Filho
Presidente

Autor: Vereador José Augusto Filho

RESOLUÇÃO Nº 616/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor 
Ruy Guimarães”.

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio 
de Janeiro, faz saber que o Plenário aprovou, e assim promulga a seguinte 

Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 
o Senhor Ruy Guimarães.     

Art. 2º - O Título a que se refere o artigo 1º será entregue ao hom-
enageado em data a ser marcada pelo Pre-sidente do Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em con-trário.

Gabinete do Presidente, em 28 de agosto de 2019.

José Augusto Filho
Presidente

Autor: Vereador Carlos Tadeu da Silva Leite

O sistema de transferência 
do lixo coletado pelos caminhões 
em toda cidade para as carretas 
que fazem o transporte para o 
aterro de Três Rios deve começar 
a operar da forma adequada a partir 
de outubro. A estação de transbordo 
de lixo de Petrópolis continua pas-
sando por obras de adequação do 
espaço. São obras tanto na área 
interna – para impermeabilização 
do solo e construção de um muro de 
contenção – quanto do lado de fora, 
onde está sendo feita uma pista de 
desaceleração para os caminhões 
que chegam pela BR-040. As obras 
fazem parte do termo de ajusta-
mento de conduta assinado pelo 

município, pelo MPF, pelo ICMBio 
e pela APA Petrópolis.

Empresa que opera o trans-
bordo, a PDCA já concluiu três 
pontos da obra: a concretagem do 
piso onde fi carão as carretas (em 
uma parte inferior), um muro de 
contenção e a concretagem do piso 
que será utilizado pelos caminhões 
de coleta de lixo (no andar supe-
rior). Agora, está sendo fi nalizada 
a estrutura de uma cobertura que 
vai impedir o contato de água de 
chuva na área de operação de 
transferência do lixo. Com isso, a 
operação passará a ser totalmente 
adequada ambientalmente.

Atualmente, o município 

recolhe cerca de 310 toneladas de 
lixo diariamente. São 1.633 ruas ou 
localidades que são atendidas com 
coleta de segunda a sábado ou com 
intervalos de 48 horas pela Força 
Ambiental. Todo lixo é levado para o 
transbordo e rapidamente colocado 
em carretas para o transporte para 
Três Rios. A partir de outubro, a 
transferência será direta dos cami-
nhões para as carretas.

“Estamos deixando para 
trás 20 anos de uma condição am-
bientalmente indevida, inapropria-
da, para uma condição 100% am-
biental e ecologicamente correta, 
inclusive na utilização de energia. 
Isso é um investimento além do que 

foi planejado”, explica o diretor da 
PDCA, Jeff erson Barreiros.

Ele destaca que a cobertura 
que está sendo construída também 
vai contar com placas de energia 
solar, que serão utilizadas nos 
postes do sistema de iluminação da 
área de transferência do lixo para as 
carretas. A área também está sendo 
refl orestada e vai receber cerca de 
1,5 mil mudas de espécies nativas 
– quase metade delas já plantadas.

Todo processo de adequa-
ção do transbordo de lixo é acom-
panhado de perto pelo Ministério 
Público Federal, pelo ICMBio e 
pela APA Petrópolis. Além dessas 
obras, outros pontos determinados 

pelo TAC que já foram providen-
ciados foram a limpeza da área de 
entorno do transbordo, instalação 
de tapume para que o lixo não seja 
arrastado para a pista, a diminuição 
da área utilizada no terreno.

Um próximo passo é a 
construção de uma faixa de de-
saceleração junto ao transbordo 
para os caminhões que trafegam 
na BR-040. Essa pista terá 500 
metros para entrada dos veículos 
(desaceleração) e 300 metros para 
saída (aceleração). Isso vai permitir 
que os caminhões não trafeguem 
na rodovia em velocidade tão baixa, 
o que vai evitar riscos de acidentes.
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Transbordo de lixo deve começar a operar
 totalmente adequado em outubro

Até o dia 11 de outubro 
a Secretaria de Assistência So-
cial realiza a segunda etapa de 
atualização cadastral das famí-
lias usuárias do Cartão Imperial. 
Estão sendo chamadas ao re-
cadastramento as 373 famílias 
das regiões do Alberto Torres, 
Castrioto, Bingen, Capela, Con-
torno, Dias de Oliveira, Duarte da 
Silveira, Fazenda Inglesa, Moinho 
Preto, Mosela, Pedras Brancas, 
Vila Militar e Vila São José. Os 
usuários do benefício, moradores 
dessas regiões, devem compa-
recer ao Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) do 
Centro – Rua Dr. Sá Earp, 39 - das 

9h às 16h.
A atualização anual de 

dados dos benefi ciários teve iní-
cio em julho, com a comunidade 
de Madame Machado. O Cartão 
Imperial faz parte do Programa 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, concede auxílio de R$ 70 
para 3700 famílias do município. 
O recadastramento visa garantir 
que o benefício continue sendo 
direcionado para as famílias que 
ainda se enquadrem no perfi l do 
serviço. 

São incluídas no progra-
ma famílias em vulnerabilidade 
alimentar ou que necessitem de 
alimentação especial por reco-

mendação médica. O auxílio é 
creditado mensalmente em cartão 
magnético, que é aceito em 145 
estabelecimentos do setor de ali-
mentação na cidade. O benefício 
é concedido para as famílias até 
que consigam se reestruturar e 
deixem de depender do auxílio. 

Os usuários que não com-
parecerem para realizar o re-
cadastramento terão o auxílio 
bloqueado e após 30 dias, se 
não houver contato, o benefício 
é descontinuado. Desde a nova 
gestão, cerca de 1500 cadastros 
foram desligados por falta de 
comparecimento para a atualiza-
ção dos dados ou não adequação 

aos critérios para a inclusão no 
serviço.

Para realizar a atualização 
cadastral os benefi ciários do Car-
tão Imperial devem comparecer 
ao CRAS portando o documento 
de identifi cação do titular, CPF, 
carteira de trabalho de todos que 
residem na mesma casa, com-
provante de renda atualizado, 
certidão de nascimento e carteira 
de vacinação dos menores de 18 
anos, declaração de escolaridade, 
comprovante de residência atuali-
zado, laudo médico ou documento 
que comprove que o benefi ciário 
tenha doença crônica grave ou 
seja defi ciente.

As famílias atendidas são 
acompanhadas pelos CRASs, 
onde todo perfi l da família é ava-
liado e é providenciado o direcio-
namento dos usuários para outros 
programas que visam a reinserção 
social. Pelo CRAS, o usuário é 
inserido no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico), 
que dá acesso a diversos pro-
gramas do Governo Federal. A 
partir daí, os agentes atuam nas 
necessidades de cada família, na 
busca por emprego, no combate 
ao trabalho infantil, na melhoria do 
desenvolvimento e educação das 
crianças, entre outros.
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Segunda etapa de recadastramento 
do Cartão Imperial se estende até outubro
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Recebi uma solicitação inusitada: uma pessoa sofreu 
a perda de seu cãozinho querido, chamado Bimbo, e pediu 
que escrevesse sobre ele.

Em tese seria complicado, pois não conheci o Bimbo, 
mas farei como o ator global que ora representa o Agostinho 
da Grande Família.

Quando desempenhou, brilhantemente, o papel  
principal em “O que é isto companheiro”, um jornalista, que 
conhecia Gabeira, lhe perguntou como ele tinha feito o con-
gressista tão bem. Pedro Cardoso respondeu que evitou se 
focar na pessoa real, e sim em como uma pessoa com aquele 
perfi l reagiria em cada situação.

Pois bem, é o que farei.
Sei que o Bimbo é (era) um cão adorável e leal, pois 

assim são os cães. Da mesma forma sei que ele não era capaz 
de compreender as palavras de sua dona, mas o sentimento 
escondido em cada uma delas.

De vez em quando ele fazia bagunça, e se escondia 
sob a mesa da cozinha e só saia de lá quando a dona não 
estava mais brava, afi nal todo cão sabe que os humanos 
mordem! E como.

Mas, até para isto havia solução, bastava fi car quieto 
no cantinho, e esperar o contato visual para fazer aquela 
carinha de cachorro triste. E logo o pedido de desculpas era 
aceito.

Bimbo conhecia um cheiro diferente de todos os 
outros e um andar que o despertava mesmo nos últimos dias 
de sua doença terminal. Assim como a rosa do Pequeno 
Príncipe, ele sabia que estas coisas tornavam sua dona uma 
pessoa única no universo. Ela era alguém para ser amada I-N-
C-O-N-D-I-C-I-O-N-A-L-M-E-N-T-E, pois assim amam os cães.

Não sei se há um céu para os cães, espero que se 
houver de fato, tenham sido eles de fi cção ou de carne e osso 
(e outro osso), possam se encontrar em um lugar maravilhoso. 
Lá ele deve estar brincado com a Baleia de Graciliano Ramos, 
feliz sob uma sombra curtindo um lugar onde cães e pessoas 
se entendam fi nalmente.

BIMBO

A Prefe i tura de 
Cantagalo recebeu du-
rante o mês de agosto um 
veículo doado pela Câma-
ra Municipal de Cantagalo. 
Entregue pelo Presidente 
em exercício da Casa de 
Leis cantagalense, verea-
dor José Augusto Filho 
(Zé da Uta), o automóvel 
modelo Santana da marca 
Volkswagen é do ano de 

2006 e foi recebido pelo 
Secretário de Governo, 
Eduardo Medeiros.

Ainda participaram 
da entrega do automóvel 
o vereador Antônio Ge-
raldo; o Diretor Geral da 
Câmara de Cantagalo, 
Angelo Machado; e o 
Monitor de Viaturas do 
Poder Legislativo, Marcos 
Aurélio Cortar.

A empresa Gm&b Arquitetu-
ra e Construção venceu a licitação 
realizada na sexta-feira (30) para a 
elaboração do projeto executivo para 
a reforma do Museu Casa de Santos 
Dumont e do Centro Cultural 14 Bis. 
A vencedora apresentou o menor 
valor no pregão do tipo Carta Con-
vite: R$ 28.691,43. O valor é 26,3% 
menor do que o teto, que foi de R$ 
38.980,78, ou seja, o valor máximo 
a ser aceito. Após as tramitações 
legais para a liberação da verba de 
emenda parlamentar, uma outra lici-
tação será aberta para contratação 
da empresa que fi cará responsável 
pela obra. Toda a obra vai custar R$ 
466 mil, com a maior parte do recur-
so proveniente da emenda.

Sem passar por obras des-
de 2012, o Museu Casa de Santos 
Dumont vai receber, principalmente, 
reparos nos telhados e restauro 
da sua estrutura interna, como os 
banheiros – seguindo as normas de 
acessibilidade. A casa é o segundo 
museu mais movimentado da cida-
de. Só este ano, o atrativo recebeu 
– no primeiro semestre - 69.887 
visitantes.

A licitação contou com três 
empresas, tendo a Gm&b Arquite-
tura e Construção apresentado o 
menor valor para a elaboração do 
projeto. Nele está previsto também a 
implantação de um novo sistema de 
bilheteria no atrativo, além do projeto 
de prevenção a incêndio e pânico.

A casa, que foi local de des-
canso para Santos Dumont, foi 
construída em 1918. Naquela época, 
poucos imaginavam que o terreno 
íngreme que fi cava bem na entrada 
da Rua do Encanto, no Centro da 
cidade, poderia abrigar uma mora-
dia. Mas foi lá que o pai da aviação, 
considerado visionário, decidiu 
construir seu chalé, que desenhou e 
planejou com a ajuda do engenheiro 
Eduardo Pederneiras. Quem sobe as 
escadarias e entra no imóvel con-
segue notar de cara que se trata de 
uma casa especial. Para entrar, só é 
possível com o pé direito, em função 
do formato das escadas criadas por 
Santos Dumont.
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Museu Casa de Santos Dumont mais 
próximo de receber reforma

O poder municipal, 
empenhado em regulamen-
tar uma situação antiga, vai 
dar fim ao chamado RPA 
– Pessoa Física Sob Forma-
tação Jurídica de Autônomo 
– em cumprimento ao TAC 
fi rmado entre Prefeitura de 
Nova Friburgo e Ministério 
Público Brasileiro.

O município reali-
zava esta prática na rede 
municipal de saúde e pro-
fissionais recebiam como 
autônomos. A mudança vai 
melhorar a relação entre 
servidor e trabalhador junto 
com a Prefeitura.

Este é um passo 
importante para extinguir 
tal prática. Com o TAC, foi 
possível a regularização 

por meio de um edital de 
convocação que será lan-
çado. Para isso, foi preciso 
criar uma lei municipal (lei 
4697/2019) que ampliou a 
possibilidade de contratação 
de novos profi ssionais.

Para substituir os 
atuais RPA’s, 35 vagas es-
tarão disponíveis, entre elas 
para médico, auxiliar de 
serviços gerais, maqueiro e 
técnico de laboratório. O edi-
tal sobre o processo seletivo 
simplificado foi divulgado 
na última sexta-feira, 30, no 
Diário Ofi cial do município 
(A Voz da Serra) e no site 
ofi cial da Prefeitura. O cha-
mamento acontece até 05 
de setembro.
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A Secretaria de Saúde e a Uni-
versidade Estácio de Sá iniciaram uma 
parceria que vai oferecer tratamento 
de fi sioterapia para pacientes oncoló-
gicos que fazem tratamento pelo SUS. 
A seleção dos pacientes está sendo 
conduzida pela equipe de Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD).

Os alunos da faculdade, na 
reta final do curso de fisioterapia, 
promovem terapia respiratória, rea-
bilitação pós-cirúrgica, entre outros 
tratamentos. Tudo é feito com o aval do 
INCA (Instituto do Câncer), por meio do 
acompanhamento de um profi ssional 
credenciado e docente da Universida-
de, Fellipe Abinasse.

De acordo com Viviane Me-
deiros, coordenadora do Serviço de 
Fisioterapia da Atenção Básica de 
Nova Friburgo, “essa parceria permite 
que a universidade abra as portas da 
sua clínica para atender aos nossos 
usuários do SUS, aqueles pacientes 
de oncologia, neurologia ou de atraso 
de desenvolvimento neuropsicomotor 

infantil e da parte respiratória também. 
Os profi ssionais da clínica estão aten-

dendo à essa demanda do município.”
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Prefeitura de Nova 
Friburgo acaba 

com o RPA

Pacientes oncológicos do SUS terão acesso 
a fi sioterapia especializada em Nova Friburgo

Câmara de Cantagalo 
doa automóvel para a 

Prefeitura

Divulgação

Divulgação


