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Carmo, 18 de setembro de 2019

Agora é lei: cartões de
transporte terão informações
escritas em braile

Witzel sanciona lei que obriga
pedágios a oferecer pagamento
em débito e crédito no RJ

Brasil recebe autorização para
exportar produtos lácteos para
o Egito

Os cartões de transporte público serão impressos também em braile. É o que determina a Lei nº 8524/19, das deputadas Alana Passos (PSL) e Franciane Motta (MDB). De acordo com a norma, os equipamentos para emissão dos cartões,
recarga e consulta de saldo também deverão ter dispositivos
que garantam a acessibilidade.
Pág 04

O governador Wilson Witzel sancionou a lei
que prevê que as concessionárias responsáveis pelo
pedágio em vias estaduais ofereçam aos motoristas
a possibilidade de pagamento por meio de cartões de
débito ou crédito.
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As autoridades egípcias aprovaram o Certiﬁcado
Sanitário Internacional (CSI) que respalda as exportações brasileiras de leite e produtos lácteos. Com isso,
o Brasil estará, a partir do mês que vem, pronto para
exportar esses produtos para o Egito.
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Prefeitura
realiza Semana
de Educação
Financeira
c
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y
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Ano III - Nº 126 - R$ 0,50

Conleste e TRE dialogam
sobre cadastramento biométrico da região
Divulgação: novafriburgo.rj.gov.br

Buscando fortalecer
a economia e chamar a
atenção para a necessidade fomentar a educação
financeira nos jovens, a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai
realizar, entre os dias 23 e
27 de setembro, a “Semana
de Educação Financeira”.
Com uma programação
vasta e participação de
parceiros como SEBRAE,
Estácio, Ágil Consultoria,
Costa Salgueiro Consultoria, SICOOB, UCP e CEBRAC, as palestras ocorrerão em espaços diversos,
inclusive em escolas da
rede municipal.
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Comida farta:
gastronomia é o ponto
alto da Serra Serata
c
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Bandas e artistas
serão cadastrados
para o Carnaval 2020
em Teresópolis

Divulgação / petropolis.rj.gov.br

Na última semana o
Conleste compareceu ao Tribunal Regional Eleitoral –
TRE/RJ para uma reunião
com o Presidente do TRE/RJ,
Dr. Carlos Santos de Oliveira,
sobre cadastramento biométrico. O intuito do encontro foi
solicitar o apoio das Prefeituras quanto à divulgação da necessidade de comparecimento
dos eleitores aos cartórios
eleitorais para o cadastro de
suas digitais para a próxima
eleição.
O convite aos Prefeitos
do Conleste foi feito pela Desembargadora Eleitoral Glória
Heloiza Lima, na última Assembleia Geral Extraordinária
realizada na sede do Conleste,
no dia 23 de agosto.
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Rio de Janeiro emplaca
83 cidades no novo Mapa
do Turismo Brasileiro

Divulgação / teresopolis.rj.gov.br

Divulgação

Palácio de Cristal terá tradicional culinária italiana

Orientações sobre o credenciamento serão dadas no dia 17 de outubro

Mapa está disponível no site www.mapa.turismo.gov.br

A primeira coisa
que vem à mente quando se pensa na Itália é a
farta comida. Apesar de a
pizza ter sido criada pelos
egípcios, por exemplo, há
seis mil anos, foi a Itália
que tornou essa massa
redonda com molho de tomate e coberta com queijo
mundialmente famosa, assim como diversos outros
tipos de massas. E é por

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal
de Turismo, realizará no dia
17 de outubro uma reunião
com integrantes de bandas
e artistas interessados em
participar da programação
oﬁcial do Carnaval 2020.
O objetivo é esclarecer
dúvidas e orientar como
será feito o credenciamento
dos proﬁssionais da classe musical. Isso porque

Das 92 cidades
do Rio de Janeiro, 83
foram incluídas na nova
edição do Mapa do Turismo Brasileiro. Válido
até 2021 e elaborado
pelo Ministério do Turismo, o trabalho tem
como objetivo incrementar a atividade nos
municípios que adotam
o turismo como um dos
fatores de desenvol-

isso que durante a Serra
Serata - a Festa Italiana
de Petrópolis - a dieta não
vai ter vez. O público vai
contar com a gastronomia
como ponto alto do evento. Barracas espalhadas
pelos jardins do Palácio de
Cristal vão oferecer pratos
para todos os gostos. A
festa acontece de 18 a 22
de setembro.
Pág 02

só poderá ser contratado
quem estiver cadastrado
no Ministério do Turismo e
na Prefeitura. O encontro
acontecerá a partir das
18h, no Teatro Municipal,
localizado no 2º piso da
Prefeitura, na Várzea.
Desde março, a
Prefeitura de Teresópolis
vem cadastrando grupos
culturais, instituições culturais...
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vimento da economia
local.
A Secretaria de
Estado de Turismo destaca que é por meio do
Mapa do Turismo Brasileiro que são decididos,
entre outros itens, os
investimentos que o órgão do Governo Federal
fará para a melhoria da
infraestrutura dos municípios.
Pág 04

Carmo, Edição Nº 126, 18 de setembro de 2019

Página 2

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 6ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 09 de setembro de 2019.
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezoito
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente o nobre
Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, com a presença dos demais Edis, sob a
presidência do Vereador Juliano de Souza Braga, foi aberta a 6ª 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: Projeto de Lei n.º 058/2019, do Poder Executivo, que Estima
a receita e ﬁxa a despesa do município de Carmo para o exercício ﬁnanceiro de
2020. Projeto de Lei n.º 059/2019, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo Municipal a ﬁrmar contratos ou convênios com instituições ﬁnanceiras
e operadoras de meios eletrônicos para viabilizar os recebimentos de créditos
municipais por cartão de débito e crédito. Projeto de Lei n.º 060/2019, do Poder
executivo, que Altera artigo 14 da Lei Municipal n° 1.977 de 29 de junho de
2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2019 e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 062/2019,
do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar
para os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social do Município de Carmo até
o percentual de 20% (vinte por cento) do montante consignado nos mesmos.
Indicação n.º 220/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, solicitando providências em relação ao ônibus escolar que sai da Zona Rural e vai
até a Escola Municipal Antônio Russier. Indicação n.º 239/2019, do Vereador
Naziano Carvalho de Azevedo, buscando providências no sentido de efetuar
contratação de um médico otorrinolaringologista, em razão do atual estar de
licença. Indicação n.º 240/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura,
solicitando que seja promovido no Município um dia para castração de cães.
Indicação n.º 241/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, requerendo
a realização de obras do tipo tapa-buracos ou recapeamento asfáltico em todas as

ruas do Bairro Ulisses Lemgruber (Morro do Estado). Indicação n.º 242/2019, do
mesmo Vereador, solicitando o conserto do veículo que serve o distrito de Barra
de São Francisco. Moção n.º 079/2019, de todos os Vereadores, de pesar pelo
falecimento da Sra. Helena Macedo Amaral. Moção n.º 080/2019, do Vereador
Marco Dalboni, de pesar pelo falecimento do Sr. Odir Nacif. O Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 058/2019, 059/2019, 060/2019
e 062/2019, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados para
as comissões competentes para estudo e parecer. Os Projetos de Decretos Legislativos de n.º 011/2019, que Concede Título de Cidadã Carmense a Sra. Ercília
Maria Carvalho Macedo e de n.º 014/2019, que Concede Título de Cidadão
Carmense ao Sr. Daniel Leite Lima, foram submetidos ao Plenário e aprovados
por unanimidade. As indicações e as moções, apresentadas e lidas nesta Sessão,
foram submetidas ao Plenário e aprovadas 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.

de Cidadã Carmense, nos termos do art. 32, XXI da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente
Proponente: Juliano de Souza Braga.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 77, de 10 de setembro de 2019.
“Concede Título de Cidadão Carmense”
A CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO, nos termos dos artigos 96,
inciso I, alínea “e” e 102 do Regimento Interno, aprova e promulga o seguinte
Decreto Legislativo:

Carmo, 09 de setembro de 2019.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 76, de 10 de setembro de 2019.
“Concede Título de Cidadã Carmense”

Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Daniel Leite Lima o Título de Cidadão
Carmense, nos termos do art. 32, XXI da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

A CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO, nos termos dos artigos 96,
inciso I, alínea “e” e 102 do Regimento Interno, aprova e promulga o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedido a Sra. Ercília Maria Carvalho Macedo, o Título

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente
Proponente:Marco Dalboni.

Comida farta: gastronomia é o ponto
alto da Serra Serata
A primeira coisa que vem
à mente quando se pensa na Itália
é a farta comida. Apesar de a pizza ter sido criada pelos egípcios,
por exemplo, há seis mil anos, foi
a Itália que tornou essa massa
redonda com molho de tomate e
coberta com queijo mundialmente famosa, assim como diversos
outros tipos de massas. E é por
isso que durante a Serra Serata a Festa Italiana de Petrópolis - a
dieta não vai ter vez. O público vai

contar com a gastronomia como
ponto alto do evento. Barracas espalhadas pelos jardins do Palácio
de Cristal vão oferecer pratos para
todos os gostos. A festa acontece
de 18 a 22 de setembro.
O cardápio de produtos
que estarão disponíveis será tipicamente italiano, conforme cardápio sugerido pela Casa D’Itália,
que é parceira da prefeitura na
organização da festa, através da
Turispetro e do Instituto Municipal

de Cultura e Esportes (IMCE).
No cardápio estão delícias como
a foccacia, bruschetta, polenta,
spaghetti, gnocchi, risotto, frittata,
entre diversas opções pra não
deixar ninguém colocar defeito.
“Em relação às pizzas, as
que costumam sair mais são dos
sabores de calabresa e marguerita. Mas teremos também outros
sabores, além de risotos, massas
em geral, polenta e carnes. Outro
prato que faz sucesso é o fettuc-

cine no grana padano”, explica
Thiago Pachá, responsável pela
Pizzarella, que vai estar na festa.
Além da comida, todo
o Palácio de Cristal vai contar
com decoração nas cores da
Itália, assim como as barracas
de alimentação também recebem
ornamentação especial. O público vai poder ainda mergulhar na
cultura e tradições italiana com
diversas atrações, como shows,
dança folclórica, atividades para

as crianças, teatro. Além disso,
quem visitar o evento vai poder se
divertir e registrar sua passagem
pela festa com o famoso “gondoleiro”. Interpretado pelo ator
Tatá Francisco, ele vai receber
os visitantes em sua estilizada
“gôndula”, que tem como cenário
para sua “Veneza” o Palácio de
Cristal. O público ainda vai contar
com o casal em perna de pau Raul
e Iza Lima.
petropolis.rj.gov.br

Conleste e TRE dialogam sobre
cadastramento biométrico da região
Na última semana o Conleste compareceu ao Tribunal
Regional Eleitoral – TRE/RJ para
uma reunião com o Presidente do
TRE/RJ, Dr. Carlos Santos de Oliveira, sobre cadastramento biométrico. O intuito do encontro foi
solicitar o apoio das Prefeituras
quanto à divulgação da necessidade de comparecimento dos
eleitores aos cartórios eleitorais
para o cadastro de suas digitais
para a próxima eleição.
O convite aos Prefeitos
do Conleste foi feito pela Desembargadora Eleitoral Glória Heloiza
Lima, na última Assembleia Geral
Extraordinária realizada na sede
do Conleste, no dia 23 de agosto.
Segundo ela, o TRE precisa do
apoio das Prefeituras Municipais
quanto a questão da biometria
devido ao fato de que até 2022
todos os eleitores deverão possuir o novo cadastro.
De acordo com as estatísticas do TRE, o Brasil possui
146.805.548 eleitores aptos a
votar e, desse número, 40,50%
ainda não possuem o cadastro
biométrico, ou seja, 59.463.032
eleitores. Na ocasião, o Presiden-

te do TRE revelou que o Estado
do Rio de Janeiro está entre os
lugares com índice mais alto de
eleitores ainda não cadastrados,
aproximadamente, 53% da população apta a votar.
No encontro, sete Municípios do Conleste estavam
presentes. Vale ressaltar a presença dos Prefeitos de Itaboraí,
Sadinoel Souza; Paulo Dames,
de Casimiro de Abreu; Renato
Bravo, de Nova Friburgo; José
Luiz Alvez, de Rio Bonito; e Valber
Luiz, de Tanguá.
Além desses, a cidade
de Maricá foi representada pela
Secretária Municipal de Administração, Maria José Andrade,
pelo Secretário Municipal de
Assistência Social, Jorge Castor,
e pelo Subprocurador Geral, Marcelo Lameira Ribeiro; e a cidade
de Teresópolis pelo Secretário
Municipal de Governo, Henrique
Carregal, pelo Procurador Geral,
Gabriel Palatnic, e pelo Subsecretário Municipal de Segurança,
Felipe Rebello.
À vista da presença dos
representantes municipais, a
equipe do TRE ressaltou que

faltam apenas 20 meses para o
fechamento do prazo da biometria e, apresentou aos presentes,
as estatísticas eleitorais dividindo
os eleitores com biometria e os
sem biometria. Assim como o
próprio Estado do Rio, a maioria
dos Municípios do Conleste possui mais da metade dos eleitores
sem biometria.
Durante a apresentação
das estatísticas, os representantes municipais analisaram
os dados e perceberam que os
bairros e distritos, dentro de seus
Municípios, com maior índice de
cadastro biométrico não realizado
estavam localizados nas zonas
rurais e interioranas. Com isso,
foi firmado o compromisso do
Conleste em elaborar um Plano
de Comunicação que vise engajar
o eleitorado local, fortalecendo
a democracia, assim como os
direitos da população.
Para o Diretor Geral do
Conleste, João Leal, o Plano de
Comunicação tem extrema importância para gerar resultados em
prol da população. Isso porque,
sem o cadastro biométrico até
2022, ocorrerá o cancelamento

do título. Com isso, o cidadão
poderá perder benefícios cedidos
pelo Governo ou outras instituições, por exemplo, o requerimento ou recadastramento do Bolsa
Família, o acesso a concursos
públicos, a emissão de Carteira de Trabalho ou Passaporte,
empréstimos em bancos, entre
outros.
Todavia, ﬁcou clara a expectativa de melhorar os dados
estatísticos através da parceria
entre o Conleste e o TRE. Conforme aﬁrmado pelo Presidente do
Conleste e Prefeito de Itaboraí,
Sadinoel Souza, o relacionamento com instituições como o
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/
RJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ e
o Tribunal de Contas do Estado
do Rio – TCE/RJ tem acontecido de forma republicana e com
maior diálogo, via Conleste. “Isso
passa a dar maior credibilidade a
todos os projetos desenvolvidos,
por exemplo, a República de
Transição do Conleste que será
construída em Itaboraí, em uma
parceria entre o Consórcio e o
TJRJ”, aﬁrmou Sadinoel Souza.

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

Ao final do encontro, a
Desembargadora Eleitoral Gloria
Heloiza propôs que o incentivo
ao cadastramento biométrico das
zonas rurais venha por meio das
iniciativas da Escola Judiciária
Eleitoral do Tribunal Superior
Eleitoral (EJE/TSE), da qual
ela possui o cargo de Diretora.
Dentre as iniciativas realizadas
pela instituição, destacamos o
Projeto Eleitor do Futuro – sobre
a conscientização da cidadania,
voltado para os alunos do Ensino Médio; e o Projeto TRE vai
à Escola, que também possui o
intuito de promover o exercício
livre e consciente da cidadania,
por meio de palestras realizadas
por juízes em escolas públicas e
privadas.
Os próximos passos para
a campanha de incentivo ao
cadastramento biométrico junto
aos Municípios do Conleste dependem de decisões do próprio
TRE. Para saber mais sobre o
andamento desta ação, acompanhe o site e as redes sociais.
Assessoria
Conleste
novafriburgo.rj.gov.br

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
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Câmara Municipal de Sumidouro
EXTRATO CONTRATUAL
DO TERMO ADITIVO Nº 002/2019

e cinco reais), cada uma, em moeda corrente nacional.
AVISO DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: IWEIC SISTEMA DE SEGURANÇA
E ANTENAS LTDA.

OBJETO: O contrato tem por objeto o monitoramento
24 (vinte e quatro) horas da sede da Câmara Municipal, através
de sistema de sinais de segurança, interligado diretamente com
a empresa Contratada e o monitoramento deverá ser feito em
todo o prédio da Câmara Municipal, térreo e segundo andar,
compreendendo quinze salas e demais dependências comuns.

DO PRAZO: O presente contrato será de um ano, com
início em 01 de setembro de 2019 e término no dia 31 de agosto
de 2020.

D O TA Ç Ã O
O R Ç A M E N T Á R I A :
010310012.001.3390.39.00, Unidade Câmara Municipal de Sumidouro; Despesa: Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
R$4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais) e será pago
em doze prestações mensais de R$ 365,00 (trezentos e sessenta

Sumidouro, 30 de agosto de 2019.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sumidouro,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.326.500/0001-43;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019.
CONVITE N° 002/2019.
OBJETO: Aquisição de veículo automotivo 0 km;
DATA E HORA DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA
DOS ENVELOPES: 30 de setembro de 2019, às 14:00 horas.
LOCAL PARA RETIRADA DO CONVITE: Câmara
Municipal de Sumidouro, sito a Rua 10 de Junho, n° 165 – Centro, Sumidouro/RJ – Setor de Licitação – das 09:00 às 16:00
horas.
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Câmara Municipal de Cantagalo

PORTARIA Nº 22, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.
Prorroga a licença legislativa para tratamento de saúde concedida ao
Exmo. Sr. Ocimar Merim Ladeira, de que trata a Portaria nº 21, de 14 de agosto
de 2019.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CANTAGALO/RJ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, II da Lei
Orgânica Municipal e o art. 16, VI, “c”, bem como:

inicialmente, licença para tratamento de saúde por prazo indeterminado, que foi
concedida nos termo da Portaria nº 21, de 14 de agosto de 2019;
Considerando que foi encaminhado a esta Casa Legislativa novo Boletim de Inspeção Médica, assinado pelos três médicos indicados para atestarem
a necessidade de concessão da respectiva licença médica;

Art. 1º. Fica prorrogada, até o dia 25 de setembro de 2019, a licença para
tratamento de saúde, de que trata a Portaria nº 21, de 14 de agosto de 2019, concedida ao Exmo. Vereador Ocimar Merim Ladeira, sem prejuízo da concessão de
nova prorrogação, desde que atendidas as devidas prescrições legais e regimentais.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
retrospectivos efeitos a 1º de setembro de 2019.

Considerando a que a junta médica atestou a necessidade de afastamento
do Exmo. Vereador Ocimar Merim Ladeira das atividades regulares até a data de
25 de setembro de 2019, resolve:

Cantagalo, 17 de setembro de 2019.
JOSÉ AUGUSTO FILHO

Considerando que o Exmo. Vereador Ocimar Merim Ladeira requereu,

Bandas e artistas serão cadastrados para o
Carnaval 2020 em Teresópolis
A Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Turismo,
realizará no dia 17 de outubro uma
reunião com integrantes de bandas
e artistas interessados em participar
da programação oﬁcial do Carnaval
2020. O objetivo é esclarecer dúvidas e orientar como será feito o
credenciamento dos proﬁssionais
da classe musical. Isso porque
só poderá ser contratado quem
estiver cadastrado no Ministério do
Turismo e na Prefeitura. O encontro acontecerá a partir das 18h, no

Teatro Municipal, localizado no 2º
piso da Prefeitura, na Várzea.
Desde março, a Prefeitura
de Teresópolis vem cadastrando
grupos culturais, instituições culturais e proﬁssionais de arte e cultura
de Teresópolis. A proposta é garantir a transparência no procedimento,
que visa a qualificação fiscal e
jurídica, bem como dar iguais condições de participação dos artistas
cadastrados em eventuais futuros
projetos culturais promovidos pela
Prefeitura de Teresópolis. Desta

Reprodução da Internet

vez, o credenciamento será especíﬁco para artistas e bandas com
interesse em se apresentar na programação oﬁcial do Carnaval 2020.
“A gestão é pioneira nesse
relacionamento com a classe artística, trabalhando dentro da legalidade através do credenciamento
desses proﬁssionais. A ideia é dar
oportunidade a todos. Esperamos
que os artistas façam seu cadastro”,
conclama a secretária municipal de
Turismo, Cléo Jordão.
teresopolis.rj.gov.br

Prefeitura realiza Semana
de Educação Financeira
Buscando fortalecer a economia e chamar a atenção para a
necessidade fomentar a educação
ﬁnanceira nos jovens, a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
vai realizar, entre os dias 23 e 27
de setembro, a “Semana de Educação Financeira”. Com uma programação vasta e participação de
parceiros como SEBRAE, Estácio,
Ágil Consultoria, Costa Salgueiro
Consultoria, SICOOB, UCP e CEBRAC, as palestras ocorrerão em
espaços diversos, inclusive em
escolas da rede municipal. Além
disso, a Semana contará com sessão de crédito com a participação
de bancos. Todas as atividades
são gratuitas.
A ação mostrará as oportunidades de empregabilidade e
do conhecimento ﬁnanceiro adequado para alcançar objetivos futuros. A programação contará com
várias palestras e o encerramento
será no Sesc Quintandinha, com
palestras e sessão de crédito voltada para empresários e o público

em geral.
“Independente se a economia está em crise ou não, independente se você é empresário ou não,
independente se você é adulto ou
não. Saber usar o dinheiro que se
ganha é muito importante e saber
ganhar esse dinheiro também é
importante. Dessa forma qualquer
pessoa deve estar preparada para
lidar com dinheiro. Saber mexer
com dinheiro impacta diretamente
na vida de todas as pessoas e na
cidade. Saber ganhar dinheiro faz
as empresas crescerem. Saber
usar dinheiro faz a cidade crescer.
Diante disso, nada mais natural
que fomentar isso na garotada. E
é isso que a Semana pretende, ou
seja, levar essa educação de como
usar adequadamente o dinheiro
a quem está se iniciando nisso”,
disse Mairom Duarte, consultor
de negócios e sócio na Costa
Salgueiro Consultoria e um dos
palestrantes do evento.
Conﬁra a programação:

23 de setembro:
9h - EM Jamil Sabrá Tema: Educação Financeira no dia
a dia - Palestrante: Daniel Montes
- CERT
14h - Cebrac - Tema: Não
compre despesas, compre investimento - Marcelo Moreira
14h - CERT - Educação
Financeira no dia a dia - Daniel
Montes - CERT
16h - Sicomércio - Tema:
Educação Financeira e Empreendedora - Renato Winter
18h30 - Cebrac - Não compre despesas, compre investimento - Marcelo Moreira
Dia 24 de setembro:
9h - EM Monsenhor João
de Deus Rodrigues - Tema: Finanças para hoje e para o seu futuro
- Luiz Bastos - Ágil Consultoria
10h - CERT - Tema: Educação Financeira no dia a Dia - Daniel
Montes - CERT
10h - UCP - Tema: Educação ﬁnanceira para um futuro de

sucesso
10h30 - EM Monsenhor
João de Deus Rodrigues - Finanças para hoje e para o seu futuro
- Luiz Bastos, Ágil Consultoria
Dia 25 de setembro:
16h - Sicomércio - Tema:
Educação Financeira e Empreendedora - Renato Winter
19h - CERT - Educação
ﬁnanceira no dia a dia (tipos de
investimentos) - Daniel Montes
(CERT)
19h - Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio - Tema:
Quero ser empreendedor: o que
fazer? - Mairom Duarte - Costa
Salgueiro Consultoria
Dia 26 de setembro:
10h - EM Geraldo Ventura
Dias - Tema: Educação ﬁnanceira Luiz Bastos - Ágil Consultoria
18h30 - CEU da Posse Tema: Finanças na minha casa:
como organizar e planejar - Mairom
Duarte - Costa Salgueiro Consul-

toria
19h30 - Universidade Estácio de Sá - Tema: Finanças
pessoais - Jorge Antonio Maroun
20h30 - Universidade Estácio de Sá - Tema: Conexão Sicoob
- Aline Bagatol da Sicoom
14h - CERT - Tema: Educação ﬁnanceira - Fabiano Cavourl
- Sicoob
Dia 27 de setembro:
14h - Sesc Quitandinha Tema: A Importância do controle e
planejamento das ﬁnanças de sua
empresa
15h - Sesc Quintandinha –
Finanças Pessoais
15h30 - Tema: Sessão de
crédito: Apresentação das agências de financeiras (Banco do
Brasil, caixa Econômica, AgeRio,
Bradesco, Bancoob, Santander e
BizCapital)
16h - Sesc Quitandinha Sessão de crédito: Gerentes de
bancos locais.
petropolis.rj.gov.br
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Rio de Janeiro emplaca 83 cidades no novo
Mapa do Turismo Brasileiro
Das 92 cidades do Rio de Janeiro, 83 foram incluídas na nova edição
do Mapa do Turismo Brasileiro. Válido
até 2021 e elaborado pelo Ministério do
Turismo, o trabalho tem como objetivo
incrementar a atividade nos municípios
que adotam o turismo como um dos
fatores de desenvolvimento da economia local.
A Secretaria de Estado de Turismo destaca que é por meio do Mapa do
Turismo Brasileiro que são decididos,
entre outros itens, os investimentos
que o órgão do Governo Federal fará
para a melhoria da infraestrutura dos
municípios.
- O Mapa do Turismo Brasileiro
é um trabalho indispensável para o
desenvolvimento de políticas públicas
para o setor e, ainda, uma oportunidade dos municípios se credenciarem a
programas e linhas de ﬁnanciamento
– comentou o secretário de Turismo,

Otavio Leite.
Novos critérios foram adotados
este ano para que que as cidades
pudessem compor o novo Mapa do
Turismo, entre eles, comprovar a participação em uma instância de governança
regional (Conselho, Fórum, Comitê,
Associação), a existência de Conselho
Municipal de Turismo ativo, além atestar
a dotação orçamentária destinada ao
turismo.
Cidades com classiﬁcação ‘A’
O Rio de Janeiro ainda celebra
a maior classiﬁcação de sete cidades,
com categoria ‘A’: Armação dos Búzios,
Cabo Frio, Macaé, Angra dos Reis, Paraty, Rio de Janeiro e Petrópolis. Essa
classiﬁcação, que vai de “A” a “E”, é um
instrumento de acompanhamento do
desempenho das economias turísticas
locais.
Os municípios fluminenses

receberam esta classificação, pois
preencheram os requisitos necessários,
que são a quantidade de estabelecimentos de hospedagem, quantidade
de empregos em estabelecimentos de
hospedagens, quantidade estimada de
visitantes domésticos/internacionais e,
ainda, a arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem.
Além disso, a categorização
subsidia a priorização de investimentos
por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura
turística, qualificação profissional e
promoção dos destinos, observando
características peculiares de demanda
e vocação turística.
O novo Mapa do Turismo está
disponível para consulta no site www.
mapa.turismo.gov.br e conta ainda com
a emissão de certiﬁcado digital para os
municípios que o compõem.
Secretaria de Turismo

Witzel sanciona lei que obriga pedágios
a oferecer pagamento em débito e crédito no RJ
Reprodução da Internet

O governador Wilson Witzel sancionou a lei que prevê
que as concessionárias responsáveis pelo pedágio em vias estaduais ofereçam aos motoristas
a possibilidade de pagamento
por meio de cartões de débito
ou crédito. A lei número 8.518 foi
sancionada na edição do Diário
Oﬁcial do Estado do Rio de Janeiro da última quarta-feira (11).
De acordo com a determinação, pelo menos uma cabine
terá que oferecer essa modalidade de pagamento caso o
usuário declare que não possua
o valor em dinheiro para o pagamento de tarifa.
g1.globo.com

Agora é lei: cartões de transporte terão
informações escritas em braile
Os cartões de transporte público serão impressos também em
braile. É o que determina a Lei nº
8524/19, das deputadas Alana Passos
(PSL) e Franciane Motta (MDB). De
acordo com a norma, os equipamentos para emissão dos cartões, recarga
e consulta de saldo também deverão
ter dispositivos que garantam a acessibilidade, como teclas em braile e

avisos sonoros.
Em caso de descumprimento,
a medida prevê a aplicação gradativa de sanções, como a aplicação
de multa, a suspensão e a cassação
das licenças de âmbito estadual. “A
simples impressão em relevo nos
cartões sanará a imensa diﬁculdade
que os deﬁcientes visuais possuem de
distinguir seus diversos cartões, que

são de dimensões idênticas. É também imprescindível que os terminais
de compra e recarga sejam dotados
de completa acessibilidade, possuindo teclas com relevo, bem como a
emissão de sinal sonoro informando o
valor recarregado e o saldo do cartão”,
declararam as autoras na justiﬁcativa
do projeto.
Comunicação Social

Brasil recebe autorização para exportar
produtos lácteos para o Egito
As autoridades egípcias aprovaram o Certificado Sanitário Internacional (CSI) que respalda as
exportações brasileiras de leite e
produtos lácteos. Com isso, o Brasil
estará a partir do mês que vem pronto
para exportar esses produtos para
o Egito. De acordo com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o pedido de aprovação estava
pendente desde 2016.
O anúncio foi feito no sábado
(14) pela ministra da pasta, Tereza

Cristina, que está no Cairo, capital
egípcia, em missão oﬁcial, acompanhada de empresários brasileiros.
“O Brasil está pronto para a
exportação de produtos lácteos, leite
em pó, queijos, para Egito. Essa eu
acho que é uma grande notícia que
nós esperávamos. Foram muito rápidas as negociações e, a partir do
mês que vem, o Brasil está pronto
para exportar produtos lácteos”, diz
a ministra em vídeo divulgado pelo
Twitter.

A ministra está em viagem ao
Oriente Médio desde o dia 11. A missão, que tem como objetivo fortalecer
a parceria comercial e a abertura de
mercado para os produtos agropecuários brasileiros segue até o dia 23.
De acordo com o ministério,
em 2018 as exportações agropecuárias para 55 países árabes somaram
US$ 16,13 bilhões, o que representa
19% do total das vendas externas do
agronegócio brasileiro.
Agência Brasil

O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

ALMA GÊMEA
Platão disse em O Banquete que havia seres que
eram extremamente felizes e completos, vivendo em total
alegria e prontos para alcançar todas as metas possíveis,
pois seu potencial era ilimitado. Um dia os Deuses do
Olimpo perceberam que seres seriam capazes de um dia
desaﬁá-los. Então por precaução eles foram divididos, e
suas partes vivem no mundo a vagar em busca de sua
metade perdida.
Há também a história da metade da laranja, que
acredito, todos já conhecem; e que na voz de Fábio
Junior anunciava o início da novela das seis. Tive a impressão de que o mundo parava para ver as desventuras
de Serena e companhia e, o que mais me agradava na
trama era a linguagem inocente e doce, fato raro na
televisão atual.
Esperei que a novela terminasse para que a referência elogiosa não fosse confundida com publicidade,
não sei sequer se concordo completamente com a visão
religiosa do autor, mas algo me faz escrever sobre isto:
existe com certeza uma força que organiza o universo,
não a compreendo totalmente, e nem me proponho a
isto, talvez este seja um assunto mais apropriado para
o colunista que ﬁca aí ao meu lado. E este tema foi discutido durante a novela.
O mais importante é que ela dava uma chance
de juntar minha esposa e ﬁlhos para ver um só programa. Assumo também que quando vou à locadora tenho
preferido os títulos infantis a muitos ﬁlmes adultos, onde
só se vêem massacres.
Acredito que a violência na ﬁcção deveria ser
um recurso utilizado quando fosse realmente relevante.
Sem suicídio de Romeu e Julieta a história cairia em
um lugar comum. Sem mostrar o massacre de milhares
de indianos o ﬁlme Ghandi seria uma falácia. Perceba
aí que não estou propondo a alienação burra ao mundo
em que vivemos.
Por outro lado o sonho, a ﬁcção doce sumiu de
nossas vidas como algo que devemos jogar fora junto
com todo material não reciclável que acharmos.
Preﬁro ainda ter espaço para os amores como do
Cozinheiro e da Vespa e de tantas outras personagens
que deram algumas alegrias neste mundo fugaz.
O que mais posso dizer além de: Batam palmas
e pés crianças do mundo inteiro, Sininho precisa disto
para sobreviver. Mas de qualquer forma, se você não
pode assumir que ainda é criança, pelo menos leia Peter
Pan para uma esta noite... as fadas agradecem.

Agora é lei: agentes
de segurança serão
capacitados para
orientar mulheres
vítimas de violência
Agentes de segurança das empresas de
transportes públicos vão
receber treinamento com
o objetivo de conhecerem
o que diz a Lei “Maria
da Penha”, a ﬁm de que
possam estar bem preparados para orientar e
dar atendimento às mulheres vítimas de assédio
e estupro e também para
prevenir violência nos
transportes públicos.
É o que determina
a Lei nº 8523/19, de autoria da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), que
estabelece um programa
de capacitação dos profissionais de segurança
através de cursos, palestras, encontros, debates,
seminários e outras atividades.
O programa poderá
ser desenvolvido pela Secretaria de Direitos Huma-

nos, Políticas para Mulheres e idoso, do Governo
do Estado, juntamente
com o CEDIM – Conselho
Estadual dos Direitos da
Mulher.
“No último ano,
houve várias denúncias
de assédio, abuso e até
estupro nos meios de
transportes em nosso estado. A participação dos
agentes de segurança
surge como uma possibilidade de amparo, auxílio e
socorro às vítimas dessa
violência. Esses agentes
são os primeiros proﬁ ssionais a fazerem contato
com estas mulheres, e ao
capacitá-los eles terão
conhecimento sobre os
principais instrumentos
jurídico-sociais disponíveis; poderão identiﬁcar e
orientar as vítimas’, justiﬁcou a parlamentar
Comunicação Social

