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Marcada para o 
dia 30, uma caminhada 
entre os bairros São Pe-
dro e Araras, com pales-
tra a seguir, vai encerrar 
as atividades da campa-
nha ‘Setembro Amarelo’, 
de prevenção ao suicídio. 
A ação reunirá equipes e 
pacientes dos postos de 
saúde da família do Ro-
sário, Perpétuo, Araras e 
Beira Linha, profi ssionais 

e usuários do Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) São 
Pedro. Qualquer pessoa 
interessada pode parti-
cipar.

O ponto de en-
contro é a Praça dos 
Expedicionários – a do 
Tiro de Guerra, no bairro 
de São Pedro, de onde 
os participantes sairão, 
às 9h.
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Foi divulgado o resul-
tado do Censo da Educação 
Superior, que é realizado 
anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Segundo o 
estudo, em 2018, foram ofer-
tadas 7,1 milhões de vagas 
nos cursos de educação a 
distância e 6,3 milhões em 
cursos presenciais. O nú-
mero de cursos EaD cresceu 
50% em um ano, passando 
de 2.108 em 2017 para 3.177 
em 2018.

O Estado do Rio de Ja-
neiro pode falir em 2020 caso 
não renove o Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF). O alerta 
é da Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) que analisou a crise fi scal 
fluminense. De acordo com o 
documento, o estado tem R$ 20 
bilhões com o serviço da Dívida 
Pública e R$ 26 bilhões em Res-
tos a Pagar. O relatório preliminar 
foi apresentado na última sema-
na com mais de 50 sugestões 
para alavancar a economia do 
estado.

“É preciso renovar o Re-
gime de Renovação Fiscal. Será 
necessário negociar uma nova 
metodologia de pagamento do 
serviço da dívida...”

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou na última semana, em segunda discussão, o 
projeto de lei 973/19, que ratifi ca a proibição do Governo do 
Estado em cobrar a quitação de multas de trânsito vencidas 
e prestes a vencer e o pagamento do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA).                         Pág 04

Com investimentos que somam R$ 2,2 bilhões, o 
Ministério do Desenvolvimento Regional selecionou 102 pro-
jetos apresentados por municípios para obter fi nanciamento 
e executar obras na área de saneamento este ano. As obras 
vão benefi ciar a população de 85 municípios em 10 unidades 
da federação.                                                                   Pág 04

Com o objetivo de facilitar a experiência do usuário na 
obtenção de serviços públicos e informações institucionais, o 
Governo Federal criou uma conta ofi cial na loja de aplicativos 
móveis Google Play. A conta “Governo do Brasil” já possui 40 
apps publicados. Dezenas de novos aplicativos devem ser mi-
grados nos próximos meses.                                             Pág 04

Multa e IPVA 
atrasados não vão impedir 
licenciamento de veículos

Ministério soma investimento de 
R$ 2,2 bilhões em 102 projetos 
de saneamento em todo o país

Governo lança conta ofi cial 
para loja de aplicativos 
móveis

Com muita alegria, 
foi realizada neste sábado, 
21, a entrega do novo Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Izabel Jo-
velina Monteiro. O prefei-
to Renato Bravo esteve 
presente na cerimônia de 
entrega da unidade, além 
da primeira dama Cristina 
Bravo, professores, ve-
readores, secretários de 
diversas pastas e a comu-

nidade local. A nova sede 
possibilitará um aumento 
no número de vagas, pode-
rá receber 120 crianças em 
tempo integral, do berçário 
ao pré-escolar II.

Paola Luiz Cam-
pos, mãe da pequena aluni-
nha Sofi a, diz ser um sonho 
realizado. “Estou muito 
feliz com o conforto que as 
crianças vão ter...”

Novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Izabel Jovelina Monteiro foi inaugurado Desde o início do mês, equipes do município realizam ações em prol da campanha ‘Setembro Amarelo’

Divulgação  / novafriburgo.rj.gov.br

Thiago Lontra

Divulgação   / teresopolis.rj.gov.br

Prefeitura de Nova 
Friburgo inaugura mais 

uma nova unidade escolar

Casa do Artesão – Pavilhão 
das Artes é incluído como 
roteiro turístico da cidade

Caminhada e palestra
 no dia 30 encerram campanha 

‘Setembro Amarelo’ em 
Teresópolis

Ensino 
superior à 
distância 
supera 
presencial em 
2018

CPI da Crise Fiscal aponta risco
 de o estado quebrar em 2020

Os artesãos do 
Pavilhão das Artes, no 
Cônego, recebem mais 
uma ação de incentivo 
do governo municipal. 
Com o objetivo de solicitar 
apoio aos profissionais 
da área, a Prefeitura de 
Nova Friburgo, através 
da Secretaria de Turis-
mo, promoveu na última 
semana um encontro com 
guias e agências de turis-

mo do município, na Casa 
do Artesão.

De acordo com o 
Secretário de Turismo, 
Ricardo Reis, além de 
falar sobre a importância 
de incluir o espaço no 
roteiro de atrativos da 
cidade, a reunião foi uma 
oportunidade para ouvir 
os profi ssionais de ambas 
as áreas.

Cursos estão sendo oferecidos tanto para os artesãos como para a comunidade

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

Ata da 7ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 16 de setembro 
de 2019.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 
dezoito horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente 
toda Edilidade, sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi 
aberta a 7ª 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 063/2019, do Poder 
Executivo, que Institui o Prêmio de Desempenho, a ser concedido aos servidores 
municipais que especifi ca. Projeto de lei n.º 064/2019, do Poder Executivo, que 
Dispõe sobre a autorização de publicação dos atos ofi ciais do Poder Executivo 
Municipal no Diário Ofi cial Eletrônico, como veículo ofi cial de comunicação 
dos atos normativos e administrativos, e dá outras providências. Projeto de 
Emenda ao artigo 116 da Lei Orgânica Municipal, do Poder Executivo, sobre a 
publicidade das leis e atos administrativos, que poderá ser realizado através de 
Diário Ofi cial Eletrônico, no site da Prefeitura Municipal de Carmo – RJ. Ofício 
n.º 146/2019, do Poder Executivo, substituindo projeto de lei que Dispõe sobre 
a contratação por prazo determinado pela Administração Pública, para atender 
a necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto 
de Lei n.º 015/2019, do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, que Proíbe a 

comercialização e utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou 
importado semelhante que possa ser aplicado nos fi os ou linhas utilizados para 
manusear os brinquedos conhecidos como “pipas ou papagaios”. Indicação n.º 
243/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga, solicitando providências na 
Creche Escola Municipal Professora Olga Ferreira Duarte, no Bairro da Boa 
Ideia. Indicação n.º 244/2019, do mesmo Vereador, buscando a construção de 
um muro de contenção na Rua Nossa Senhora do Carmo, localizada no Bairro 
Todos os Santos. Indicação n.º 245/2019, do Vereador Naziano carvalho de Aze-
vedo, propondo a revitalização da Praça Presidente Getúlio Vargas. Indicação 
n.º 246/2019, do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, solicitando a 
troca de lâmpadas dos postes de iluminação pública da Ladeira Geraldo de As-
sis e da Rua Cirilo Manoel da Silva, ambas no bairro Infl uência. Requerimento 
n.º 024/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga, solicitando cópia de todos 
os empenhos e notas fi scais das compras feitas por dispensa de licitação pela 
municipalidade. Pedido de Informação n.º 023/2019, do Vereador Juliano de 
Souza Braga, solicitando informações sobre o período em que a Secretária de 
Saúde do Município permaneceu de licença maternidade. Moção n.º 081/2019, 
do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, de pesar pelo falecimento da Sra. 
Abgair Cabral Souza. Moção n.º 082/2019, do Vereador Samuel Cássio Cunha, de 
aplausos para com os organizadores da Cavalgada da Independência. Moção n.º 
083/2019, do Vereador Marco Dalboni, de pesar pelo falecimento da Sra. Arlete 

Lins (Família Possidônio). O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: O Projeto 
de Emenda a Lei Orgânica, bem como os de Leis de n.º 063/2019, 064/2019, 
146/2019 e 015/2019, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminha-
dos para as comissões competentes para estudo e parecer. Os Projetos de Lei de 
n.º 059/2019, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a fi rmar contratos ou 
convênios com instituições fi nanceiras e operadoras de meios eletrônicos para 
viabilizar os recebimentos de créditos municipais por cartão de débito e crédito; 
de n.º 060/2019, 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; e de n.º 062/2019, que Auto-
riza 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, foram submetidos ao Plenário e 
aprovados por unanimidade. As indicações, as moções, o pedido de informação 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, 16 de setembro de 2019.

Marcada para o dia 30, 
uma caminhada entre os bairros 
São Pedro e Araras, com palestra 
a seguir, vai encerrar as atividades 
da campanha ‘Setembro Amarelo’, 
de prevenção ao suicídio. A ação 
reunirá equipes e pacientes dos 
postos de saúde da família do 
Rosário, Perpétuo, Araras e Beira 
Linha, profi ssionais e usuários do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) São Pedro. 
Qualquer pessoa interessada 
pode participar.

O ponto de encontro é a 
Praça dos Expedicionários – a do 
Tiro de Guerra, no bairro de São 
Pedro, de onde os participantes 
sairão, às 9h. O percurso abrange 
as ruas São Pedro, Luiz Noguet 
Junior, Jorge Lima, Amazonas e 
Tietê, até a Casa de Cultura Adol-
pho Bloch, em Araras, onde será 
realizada palestra sobre os temas 
depressão e suicídio.   

“A conscientização é um 
passo importante para acabar com 
o preconceito sobre este tema. 
Temos que mobilizar, cada vez 
mais, a sociedade e as famílias 
para debater esse assunto, pois a 
atenção e o carinho podem evitar 
um ato extremo de uma pessoa 
em um momento de desespero”, 

alerta Ednéia Martuchelli, subse-
cretária de Atenção Básica, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Desde o início do mês, 
equipes de vários Postos de 
Saúde da Família e de Unidades 
Básicas de Saúde realizam ações 

em prol da campanha ‘Setembro 
Amarelo’. O objetivo é conscien-
tizar a população sobre as formas 
de prevenção ao suicídio. Pales-
tras, rodas de conversa e trocas 
de experiências são desenvol-
vidas nas salas de espera e em 

trabalhos de grupo com pacientes. 
Também são feitas visitas a esco-
las e instituições que solicitarem 
esclarecimentos.

 ”Muito bom ver os profi s-
sionais da Prefeitura mobilizados 
em uma campanha tão importante 

como esta, de valorização da vida. 
Essa é uma luta de todos, por isso 
convido a população a caminhar 
conosco”, convida o Prefeito Vini-
cius Claussen.

AsCom 
 teresopolis.rj.gov.br

O Estado do Rio de Janeiro 
pode falir em 2020 caso não renove 
o Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF). O alerta é da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da As-
sembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) que analisou 
a crise fi scal fl uminense. De acordo 
com o documento, o estado tem R$ 
20 bilhões com o serviço da Dívida 
Pública e R$ 26 bilhões em Restos 
a Pagar. O relatório preliminar foi 
apresentado na última semana com 
mais de 50 sugestões para alavan-
car a economia do estado.

“É preciso renovar o Re-
gime de Renovação Fiscal. Será 
necessário negociar uma nova me-
todologia de pagamento do serviço 
da dívida. Todas as obrigações es-
tabelecidas no regime sobre metas 

de arrecadação de receitas e de 
diminuição de despesas não foram 
cumpridas porque eram inatingíveis” 
explicou o presidente da CPI, Luiz 
Paulo (PSDB).

De acordo com os parla-
mentares, as obrigações levariam 
à insolvência das contas públicas, 
caso não haja a renegociação. ”A 
situação é muito grave. Precisamos 
ter uma política de arrecadação 
maior. O Estado precisa voltar a 
crescer, melhorar os mecanismos 
de fi scalização e adotar medidas 
de austeridade nas contas públicas 
para que possamos nos recuperar 
ao longo dos anos”, afi rmou o relator 
Max Lemos (MDB).

A CPI levantou que o estado 
possui débitos a receber, inscritos 
em Dívida Ativa, no valor R$ 106 

bilhões. O montante seria sufi ciente 
para cobrir, por oito anos seguidos, 
o défi cit orçamentário previsto atu-
almente para as contas públicas, 
que está previsto para bater os R$ 
13,2 bilhões este ano. Mas só é 
possível recuperar até o limite de 
40% do total da dívida já que boa 
parte das empresas faliu. Atualmen-
te, o estado só recupera 1% destes 
créditos por ano. De acordo com o 
deputado Max Lemos (MDB), a CPI 
vai recomendar que a cobrança seja 
executada online para aumentar a 
efi ciência e acelerar o pagamento. 
“A lista dos principais devedores 
faz parte do nosso relatório. Preci-
samos tornar pública a negociação 
para o pagamento da Dívida Ativa. 
Transparência é fundamental”, 
declarou.

O levantamento realizado 
pelos parlamentares destacou que 
as operações de crédito feitas pelo 
estado para fi nanciar a Copa e as 
Olimpíadas foram decisivas para a 
origem da crise fi scal. Na época , o 
Executivo superestimou receitas e 
depreciou a previsão de despesas. 
“É preciso destacar, que por diver-
sas vezes, técnicos do governo fe-
deral fi zeram pareceres contrários a 
liberação de tais empréstimos, uma 
vez que o estado do Rio de Janeiro 
tinha necessidade de obtenção por 
parte do governo federal, que era o 
avalista das operações de crédito”, 
apontou o deputado Max Lemos no 
relatório.

Recomendações
O relatório traz ao todo 58 

recomendações para estimular 
o Estado a superar a crise fi scal. 
Dentre as medidas está o indica-
tivo para que o Executivo adote 
um sistema de Conciliação com os 
devedores inscritos na Dívida Ativa; 
a aprovação do projeto que altera a 
Lei 4321/2004 e impede devedores 
contumazes de receber incentivos 
fi scais. Também consta das reco-
mendações a utilização de ferra-
mentas de informática para realizar 
penhoras on line, principalmente 
em cima dos créditos tributários dos 
grandes devedores. É citado ainda 
a necessidade de mapeamento de 
todos os benefícios fi scais atual-
mente existentes no âmbito do Rio 
de Janeiro e alteração na Lei Kandir.

Helio Lopes  
alerj.rj.gov.br

Caminhada e palestra no dia 30 encerram campanha
 ‘Setembro Amarelo’ em Teresópolis

CPI da Crise Fiscal aponta risco de o estado quebrar em 2020

Reprodução da Internet
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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: 038/2019
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumidouro/RJ
Objeto: Aquisição de material de limpeza e gêneros de 

alimentação.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 1.297,28

Processo nº: 039/2019
Nome do credor: Mercado River Kuala Ltda
CNPJ / CPF: 08.309.823/0001-05
Objeto: Gêneros de alimentação e material de limpeza.
Endereço: Rua João Amâncio, 50 - Centro – Sumidouro/RJ
Classifi cação/Elemento da Despesa: 

3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 562,03

Processo nº: 040/2019
Nome do credor: Padaria e Lan. A Favorita da 10 de Junho 

EIRELI
CNPJ / CPF: 04.818.108/0001-47
Endereço: Av José de Alencar, 1.314 - Centro – Sumidouro/

RJ
Objeto: Gêneros de alimentação e material de copa e 

cozinha.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 340,80

Processo nº: 041/2019
Nome do credor: Vogas Magazine Ltda.
CNPJ / CPF: 02.345.977/0001-76
Endereço: R Dr. Ildebrando Ribeiro de Moura, 26 – Centro 

– Sumidouro/RJ
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo

4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Valor: R$ 1.118,50

Processo nº: 042/2019
Nome do credor: B.M.G. Distribuidora Ltda.
CNPJ / CPF: 17.594.163/0001-42
Endereço: Av José de Alencar, 1136 – Centro – Sumidouro/

RJ
Objeto: Aquisição de material de expediente e equipamen-

tos de processamento de dados.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 3.198,00

Processo nº: 043/2019
Nome do credor: Auto Peças Duas Irmãs Ltda.
CNPJ / CPF: 35.926.138/0001-09
Endereço: Rod. RJ 148, 1.022 – Asa Sul – Sumidouro/RJ
Objeto: Aquisição de material para manutenção e conser-

vação de veículos.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 868,00

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO Nº 618/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadã Cantagalense a Se-nhora 
Dinamar da Silva Matos”.

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 Cidadã Cantagalense 
a Senhora Dinamar da Silva Matos.     

Art. 2º - O Título a que se refere o artigo 1º será entregue a hom-
enageada em data a ser marcada pelo Presi-dente do Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrá-rio.

Gabinete do Presidente, em 20 de setembro de 2019.

José Augusto Filho
Presidente

Autor: Vereador Hugo de Azevedo Guimarães

Os artesãos do Pavilhão 
das Artes, no Cônego, recebem 
mais uma ação de incentivo do 
governo municipal. Com o objeti-
vo de solicitar apoio aos profi ssio-
nais da área, a Prefeitura de Nova 
Friburgo, através da Secretaria 
de Turismo, promoveu na última 
semana um encontro com guias e 
agências de turismo do município, 
na Casa do Artesão.

De acordo com o Secre-
tário de Turismo, Ricardo Reis, 
além de falar sobre a importância 
de incluir o espaço no roteiro de 
atrativos da cidade, a reunião foi 
uma oportunidade para ouvir os 

profi ssionais de ambas as áreas.
“Tanto os guias quanto os 

artesãos lidam diretamente com 
o turista. Eles sabem o que é 
viável e o que não é. Debatemos 
muitas ideias durante o encontro 
e através de um questionário 
eles poderão opinar também com 
críticas e sugestões. Quando o 
prefeito me convidou para assu-
mir a pasta, ele falou: ouça mais 
e execute ainda mais. Então é 
isso que estamos fazendo pela 
cidade”, ressaltou o secretário.

Marco Antônio, presidente 
da Associação de Guias de Nova 
Friburgo (ASCIGTUR) elogiou a 

iniciativa de reunir os profi ssionais 
e apoiou a inclusão do local no 
roteiro da cidade.

“Geralmente somos in-
centivados a fazermos sempre 
os mesmos circuitos e o turista 
acaba não conhecendo o lado 
criativo de Nova Friburgo. Preci-
samos apoiar todos os ramos de 
trabalhadores, de todas as áreas, 
e incluir o Pavilhão é valorizar 
nosso povo. Além disso, promo-
ver mais um potencial é valorizar 
ainda mais nossa cidade”.

Já a primeira dama, Cristi-
na Bravo, que esteve prestigiando 
o encontro, destacou que além 

do intuito de fomentar o turismo, 
o governo apoia a valorização 
através da capacitação dos pro-
fi ssionais.

“Estou fazendo essa visita 
aqui hoje para demonstrar nosso 
apoio a esse trabalho maravilhoso 
que é desenvolvido no Pavilhão 
das Artes – Casa do Artesão. O 
que vemos aqui são produtos de 
qualidade, de muito bom gosto, 
e nós acreditamos na força do 
artesanato friburguense. Só te-
mos a agradecer pela presença 
dos guias de turismo, que estão 
trazendo seus clientes para co-
nhecerem o local e, com isso, 

inserindo cada vez mais a Casa 
do Artesão como atrativo turístico 
da cidade. Eu quero destacar 
também os projetos que estão 
em andamento de qualifi cação. 
Os cursos que estão sendo ofe-
recidos tanto para os artesãos 
como para a comunidade, que 
são importantíssimos. Nós não 
caminhamos para lugar nenhum 
se não tivermos um aprimoramen-
to contínuo de tudo o que se faz. 
Com a valorização dos profi ssio-
nais e essas parcerias, podemos 
fazer do Pavilhão um grande 
atrativo para Nova Friburgo.”

novafriburgo.rj.gov.br

Com muita alegria, foi rea-
lizada neste sábado, 21, a entrega 
do novo Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (CMEI) Izabel Jovelina 
Monteiro. O prefeito Renato Bravo 
esteve presente na cerimônia de en-
trega da unidade, além da primeira 
dama Cristina Bravo, professores, 
vereadores, secretários de diversas 
pastas e a comunidade local. A nova 
sede possibilitará um aumento no 
número de vagas, poderá receber 
120 crianças em tempo integral, do 
berçário ao pré-escolar II.

Paola Luiz Campos, mãe 
da pequena aluninha Sofi a, diz ser 
um sonho realizado. “Estou muito 
feliz com o conforto que as crianças 
vão ter. Vou trabalhar sabendo que 
a criança está segura”.

Willian Pinto Chagas, presi-

dente da Associação de Moradores 
do Rui Sanglard, disse que este é 
um benefício que a comunidade 
está recebendo e que os moradores 
estão felizes e satisfeitos por terem 
ganhado um espaço de excelência.

“E o prefeito Renato Bravo 
conseguiu entregar para nós essa 
creche. Porque essa creche está 
aí há 8 anos, então, saiu na gestão 
dele. E outra coisa, nós temos que 
cuidar, porque é dinheiro público, e 
quem tem que zelar somos nós. A 
creche é nossa!”.

O prefeito Renato comen-
tou sobre essa importante inaugu-
ração:

“É uma alegria enorme 
estar participando deste momento 
porque a gente vê que as pessoas, 
as crianças estão felizes de terem 

esse espaço adequado, correto e 
bonito. A equipe também está muito 

motivada, isso é muito importante, 
essa parceria da equipe com o pro-

jeto”. – Concluiu Renato.
novafriburgo.rj.gov.br

Casa do Artesão – Pavilhão das Artes 
é incluído como roteiro turístico da cidade

Prefeitura de Nova Friburgo inaugura
 mais uma nova unidade escolar

Divulgação
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Sou pacífi co
Você atlântica,
Mas quantos pereceram
Pelo Canal do Panamá?

MARES

Com investimentos 
que somam R$ 2,2 bilhões, 
o Ministério do Desenvolvi-
mento Regional selecionou 
102 projetos apresentados 
por municípios para obter 
fi nanciamento e executar 
obras na área de sanea-
mento este ano. As obras 
vão benefi ciar a população 
de 85 municípios em 10 
unidades da federação.

Os recursos vão 
tirar do papel obras de im-
plementação e ampliação 
de sistemas de abasteci-
mento de água, de esgoto 
sanitário, drenagem e ela-
boração de medidas contra 
perda de água tratada.

A última seleção, 
ocorrida neste mês, vai 
levar R$ 747 milhões a 44 
projetos apresentados por 
39 municípios. As cidades 
estão em noves estados: 
Ceará, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraí-
ba, Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo. Os recursos 
são do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS).

O ministro do De-
senvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, desta-
cou que o governo federal 
busca ampliar a rede de 
saneamento no país para 
trazer mais qualidade de 
vida para a população.

“O Governo Fede-
ral tem atuado em todas 
as dimensões do sanea-
mento para que melhore 
e modernize o sistema já 
instalado ou instale novos 
sistemas para beneficiar 
uma população que tanto 
precisa, principalmente, 
nas regiões Norte e Nor-
deste”, disse o ministro.

gov.br

Ministério soma 
investimento de R$ 2,2 
bilhões em 102 projetos 

de saneamento em todo o 
país

Ensino superior à distância 
supera presencial em 2018

Foi divulgado o resultado do 
Censo da Educação Superior, que é 
realizado anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Segundo o estudo, em 2018, foram 
ofertadas 7,1 milhões de vagas nos 
cursos de educação a distância e 6,3 
milhões em cursos presenciais. O 
número de cursos EaD cresceu 50% 
em um ano, passando de 2.108 em 
2017 para 3.177 em 2018.

Total de estudantes
O Brasil tem 8,4 milhões de 

estudantes de graduação matricu-
lados em instituições de ensino su-
perior, 24,6% deles em instituições 
públicas. Um total de 3,4 milhões de 
estudantes ingressou em cursos de 
graduação em 2018. No mesmo ano, 
1,2 milhão de estudantes concluíram 
a educação superior. As informações 
do censo foram coletadas em 2.537 
instituições, 2.238 delas privadas. 
Neste grupo, estão matriculados 75% 
dos estudantes, cerca de 6,3 milhões 
de alunos.

 Censo da Educação Superior
O objetivo do levantamento 

é oferecer informações detalhadas 

sobre a situação e as tendências do 
setor, bem como guiar as políticas 
públicas de educação. Após a divul-
gação, os dados passam a fi gurar 
como estatísticas ofi ciais da educação 
superior.

O Censo subsidia a formula-
ção, o monitoramento e a avaliação 
de políticas públicas do setor, além de 
contribuir no cálculo de indicadores de 

qualidade como o Cálculo Preliminar 
de Curso (CPC) e o Índice Geral de 
Cursos (IGC).

A atuação do Inep se concen-
tra na apuração, produção e tratamen-
to das estatísticas.

Todos os dados do Censo da 
Educação Superior 2018 estão dispo-
níveis no portal do Inep.

Inep

Multa e IPVA atrasados não vão impedir 
licenciamento de veículos

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou na última semana, em se-
gunda discussão, o projeto de lei 
973/19, que ratifi ca a proibição do 
Governo do Estado em cobrar a qui-
tação de multas de trânsito vencidas 
e prestes a vencer e o pagamento 
do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) como 
exigência para a obtenção do Certi-
fi cado de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV), emitido pelo 
Departamento de Trânsito do Estado 
do Rio (Detran-RJ). A proposta altera 
a Lei 8.269/18, que dispõe sobre a 
autodeclaração de proprietários de 
veículos quanto à segurança veicular 
e ambiental, responsabilizando civil e 
criminalmente os donos dos veículos 
pelas informações prestadas. A lei 
determina que o licenciamento anual 
de veículos possa ser realizado pelo 
site do Detran-RJ. A proibição da 
cobrança de multas e do IPVA para 
o licenciamento veicular já era esta-
belecida na legislação anterior. No 

entanto, a norma não especifi cava 
de forma clara quais eram as multas 
que não deveriam ser cobradas dos 
proprietários. O atual projeto deixa 
claro que os proprietários de veículos 
só precisarão pagar - para a realiza-
ção do licenciamento - o Documento 
Único do Detran de Arrecadação 
(Duda) referente ao licenciamento 
anual, a taxa de emissão do CRLV e 
o seguro obrigatório. O CRLV estará 
disponível para retirada presencial na 

unidade do Detran-RJ de registro do 
veículo ou poderá, caso o proprietá-
rio assim o queira, ser enviado para 
o endereço informado. Segundo o 
projeto, a Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro também será 
proibida de realizar operações com 
o objetivo de fi scalizar as condições 
veiculares, sendo que as blitzes do 
órgão só poderão ter como objetivo 
a segurança pública.

alerj.rj.gov.br

Governo lança conta ofi cial para loja de 
aplicativos móveis

Com o objetivo de facilitar a 
experiência do usuário na obtenção 
de serviços públicos e informações 
institucionais, o Governo Federal criou 
uma conta ofi cial na loja de aplicativos 
móveis Google Play. A conta “Governo 
do Brasil” já possui 40 apps publica-
dos. Dezenas de novos aplicativos 
devem ser migrados nos próximos 
meses. Os já disponíveis na loja virtual 
estão instalados e ativos em cerca de 
7 milhões de dispositivos móveis em 
todo o país, volume que se expandirá à 
medida que novos forem transferidos. 

A conta única de governo 
permite a análise estatística e a cons-
trução de painéis de inteligência que 
possibilitarão acompanhar o desempe-
nho dos aplicativos e realizar melhorias 
de forma mais efi ciente, levando em 
conta as avaliações e comentários dos 
usuários e o número de downloads. Os 
órgãos públicos federais terão até 31 
de dezembro de 2020 para adequar 
os apps sob sua responsabilidade e 
providenciar a migração para a conta 
“Governo do Brasil”. 

O diretor de Experiência do 

Usuário da Secretaria de Governo 
Digital, Joelson Vellozo, explica que 
há mais de cem aplicativos do governo 
federal que, até hoje, estavam espa-
lhados em diferentes lojas e desenvol-
vedores, inclusive desconhecidos. “A 
partir de agora, conseguiremos olhar 
pra esse conjunto de aplicativos, veri-
fi car por que alguns têm pouquíssimos 
downloads e, futuramente, inclusive 
avaliar a integração de alguns deles 
por tema e jornada do usuário, melho-
rando a experiência do cidadão”, disse. 

Ministério da Economia

O Ministér io da 
Economia realizou um 
pente-fino nos contratos 
de todos os 217 órgãos 
federais com empresas 
de Tecnologia da Informa-
ção (TI) com objetivo de 
identifi car quais estavam 
pagando mais caro pela 
contratação de um mesmo 
produto, que em tese deve-
ria ter o mesmo preço.

Foram esquadri-
nhados contratos assina-
dos entre 2017 e 2019. A 
ideia é uniformizar preços, 
promover renegociações 
e pressionar as gigantes 
do setor por descontos, de 
modo a alcançar uma eco-
nomia de 30% nos gastos 
da União com TI, que hoje 
gira em torno de R$ 8 bi-
lhões por ano.

“Trabalhamos com 
o conceito de governo 
único. Todas as compras 
dos órgãos federais são, 
na prática, compras do 
governo brasileiro”, disse o 
secretário de Governo Di-
gital, Luis Felipe Monteiro.

A iniciativa foi regu-

lamentada por uma instru-
ção normativa do Ministério 
da Economia. A previsão 
é que seja formado um 
catálogo com as soluções 
de TI vendidas por cada 
empresa. Será determi-
nado um valor máximo 
de contratação para cada 
produto, obtido por meio 
de pesquisas de mercado 
e pela média dos meno-
res preços praticados nos 
contratos revisados pelo 
governo.

Atualmente, o mo-
delo de TI da administração 
pública federal é alvo de 
uma auditoria feita pelo Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), sob relatoria do 
ministro Raimundo Car-
rero. São apurados todos 
os gastos na área, inclu-
sive com a contratação de 
servidores especializados. 
Numa apuração anterior, 
de 2017, o órgão de con-
trole encontrou indícios de 
superfaturamento e sobre-
preço nas compras de TI 
do governo.

Agência Brasil  

Com pente-fi no em 
contratos, governo espera 
poupar 30% na área de TI
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