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A RJ-142, respon-
sável pela ligação da Re-
gião Serrana com a Região 
dos Lagos, está recebendo 
obras para melhorar a se-
gurança da via. Também 
conhecida como Estrada 
Serramar, a estrada possui 
características particulares, 
pois o primeiro trecho da 
rodovia, compreendido 
entre os distritos de Mury e 
Lumiar, em Nova Friburgo, 

atravessa uma área de pre-
servação ambiental.

Sob a responsabili-
dade da Diretoria de Obras 
e Projetos Especiais do 
órgão, o DER-RJ reiniciou, 
em setembro, os serviços 
para estabilização de en-
costas, no trecho. As obras 
de contenção incluem a 
construção de muro de 
contenção em gabião.
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Cerca de 100 estudan-
tes, ambientalistas, empreen-
dedores e gestores públicos 
participaram do I Encontro do 
Ecossistema de Bioeconomia 
de Nova Friburgo e região 
(BIOFRIBURGO), realizado 
na semana passada, na sede 
da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Nova 
Friburgo (ACIANF). 

Com o início da pri-
mavera, a floricultura ganha 
mais força no estado. Nessa 
estação em que as flores cres-
cem mais rápido por conta do 
aumento da incidência solar, 
o Governo do Estado apro-
veita o aumento na produção 
para fortalecer o programa 
de fomento à cultura das flo-
res. O Florescer – uma ação 
da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Abastecimento (por meio 
do Programa Especia l  de 
Fomento Agropecuário e Tec-
nológico (Pefate) da Emater 
– Rio) – atende centenas de 
produtores fluminenses nessa 
iniciativa que visa estruturar 
e integrar a cadeia produtiva 
para agregar valor e melhorar 
os produtos.

O Estado do Rio pode ter uma Polícia Estadual de 
Controle e Eliminação da tuberculose. É o que propõe o pro-
jeto de lei 580/19, da deputada Martha Rocha (PDT), que foi 
aprovado, em primeira discussão, pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).                     
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Uma unidade móvel do Sesc está realizando ma-
mografi as e exame de rastreamento de câncer de colo de 
útero de graça em Nova Friburgo. O projeto atende mu-
lheres entre 25 e 64 anos para o exame no colo do útero e 
mulheres de 50 a 69 anos para mamografi as.
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Os  estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) poderão consultar, a partir do dia 16, o local 
onde farão o exame este ano. As provas serão aplicadas nos 
dias 3 e 10 de novembro. O local de prova está no Cartão de 
Confi rmação da Inscrição.
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Política estadual de controle 
e eliminação da tuberculose 
pode ser instituída no Rio

Unidade móvel do Sesc 
oferece mamografi as gratuitas 
em Nova Friburgo

Local de prova 
do Enem será divulgado 
a partir do dia 16

Teresópolis sediou 
no inicio do mês um encon-
tro para defi nir a implanta-
ção do Arranjo Produtivo 
Local (APL) da Região 
Serrana de Cervejas Ar-
tesanais. O evento, que 
contou com a participação 
do Prefeito de Teresópolis, 
Vinicius Claussen, reuniu 
representantes das prefei-
turas de Petrópolis, Nova 
Friburgo e Guapimirim, da 

Emater, Firjan, Sebrae, e 
Unifeso, além da presença 
de muitos cervejeiros da 
região.

 A iniciativa é da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econô-
mico, em parceria com a 
Firjan e outras entidades 
que visam potencializar as 
indústrias locais de cerveja 
com o objetivo de aumentar 
a produção.

APL é composto por um conjunto de empresas de um segmento produtivo Obras devem ser finalizadas em abril

Divulgação  / teresopolis.rj.gov.br

Divulgação / rj.gov.br

Divulgação   / rj.gov.br

Arranjo Produtivo 
Local de Cervejas Artesanais 

será implantado 
na Região Serrana

Servidores da Prefeitura de 
Nova Friburgo terão direito 

aos benefícios do Sesc

RJ-142 recebe obras 
de contenção e nova 

sinalização

Nova Friburgo é 
a 2ª cidade mais 
inteligente do 
Estado do Rio 
na área de Meio 
Ambiente e a 5ª 
mais inteligente do 
Brasil, segundo o 
ranking Connected 
Smart Cities 2019

Primavera aumenta a produção 
de fl oricultores no Rio de Janeiro

O prefeito de Nova 
Friburgo, Renato Bravo, e 
o presidente da Federação 
do Comércio do Estado 
do Rio de Janeiro (Feco-
mércio), Antônio Queiroz, 
assinaram convênio que 
permite aos 6.500 servido-
res da Prefeitura de Nova 
Friburgo usufruir dos ser-
viços prestados pelo Sesc 
em suas mais variadas ati-
vidades, como educação, 

saúde, assistência e lazer, 
entre tantos outros. O au-
ditório da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) fi cou 
lotado, entre servidores da 
prefeitura e representan-
tes do comércio. Além de 
Renato Bravo e Antônio 
Queiroz, compuseram a 
mesa da cerimônia, Bráulio 
Rezende, presidente da 
CDL...

Convênio vai beneficiar 6.500 servidores

Daniel Marcus
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da 8ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 23 de setembro 
de 2019.

Aos vinte e três 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 8ª 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 e modifi cativa ao Projeto 
de Lei de n.º 055/2019, da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei n.º 
067/2019, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a reserva de vaga de 10% (dez 
por cento) de condutores de táxis, para portadores de necessidades especiais e dá 
outras providências. Projeto de Decreto Legislativo de n.º 015/2019, da Vereadora 
Rita Estefânia Gozzi Farsura, que Concede Título de Cidadã Carmense a Sra. Edna 
Maura Cardoso Cytrangulo Vieira. Indicação n.º 247/2019, da Vereadora Valquíria 
Aparecida de Moraes, reiterando Indicação de n.º 073/2019, a qual solicita a cons-
trução de uma cobertura na Fonte da Amizade, localizada na estrada Carmo x Duas 
Barras. Indicação n.º 248/2019, da mesma Vereadora, solicitando o recolhimento 
de entulhos na Rua Ari Lopes, localizada no Bairro Jardim Centenário. Indicação 
n.º 249/2019, da mesma Vereadora, buscando a contratação de neuropediatra para 
a Rede Municipal de Saúde. Indicação n.º 251/2019, do Vereador Romerito José 
Wermelinger Ribeiro, solicitando a troca de lâmpadas queimadas na Ladeira 
Geraldo de Assis e no início do Morro da Infl uência. Indicação n.º 254/2019, 
do mesmo Vereador, encaminhando minuta de projeto de lei, que dispõe sobre a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição em concurso público para doadores 
de sangue, ao Executivo para que este encaminhe a esta Casa para ser aprovado. 
Moção n.º 084/2019, do Vereador Marco Dalboni, de pesar pelo falecimento do 
Sr. Agostinho Gomes Carrilho. Moção n.º 085/2019, da Vereadora Rita Estefânia 
Gozzi Farsura, de aplausos para com a Sra. Maria Esmeralda Cytrangulo Lutter-
bach Pereira e para com o Pastor Fabrício Beira Pires. Ofícios n.º 389-A/2019, 
390-A/2019 e 391-A/2019, todos do HNSC encaminhando prestação de contas 
referente às subvenções do mês de agosto. Por solicitação do nobre Vereador 
Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Presidente, mandou constar em ata o seu 
parecer quanto ao Projeto de Lei n.º 055/2019, que dispõe sobre a contratação 
por prazo determinado pela Administração Pública, para atender a necessidade 
de excepcional interesse público e dá outras providências: “Este Vereador para 
examinar o projeto de Lei em tela, de forma criteriosa, tendo em vista sua atri-
buição como membro da comissão de Finanças e Orçamento, precisa da resposta 
do Executivo quanto ao seu Requerimento de n.º 023/2019, o qual solicita cópia 
do demonstrativo do gasto de pessoal da Prefeitura Municipal do Carmo do úl-
timo quadrimestre do corrente ano. Na sessão do dia 02 de setembro do corrente 
ano o Exmo. Sr. Presidente atendeu meu pedido de vista da matéria, por não ter 
em mãos a resposta do Requerimento de n.º 023/2019, uma vez que meu voto 
depende da análise dos documentos solicitados. Acontece que, mesmo não tendo 
recebido as informações solicitadas no Requerimento de n.º 023/2019, a matéria 
de n.º 055/2019 está constando na Ordem do Dia da Sessão de 09/09/2019 para 
votação. Diante da inclusão da matéria pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa na 
Ordem do Dia da Sessão de 09/09/2019, fi co impedido de analisar a possibilidade 
fi nanceira e orçamentária do projeto de Lei de n.º 055/2019, sem antes ter em 
mãos os documentos solicitados no Requerimento acima citado. Assim, pelo 
que se expôs no presente, este Vereador opina, e, consequentemente, vota pela 
rejeição do Projeto de Lei de n.º 055/2019. Carmo, 09 de setembro de 2019.” O 
Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: O Projeto de lei de n.º 067/2019, apresen-
tado e lido na presente Sessão, será encaminhado para as comissões competentes 
para estudo e parecer. A emenda aditiva e modifi cativa ao projeto de lei de n.º 
055/2019, bem como o referido projeto de lei de n.º 055/2019, que Dispõe sobre 
a contratação por prazo determinado pela Administração Pública, para atender 
a necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências, foi 
submetido ao Plenário e aprovado por 07 votos favoráveis a 03 contrários, sendo 
estes dos nobres Vereadores Juliano de Souza Braga, Humberto Menezes Caetano 
e Naziano Carvalho de Azevedo. O Projeto de Lei de n.º 015/2019, 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, foi submetido ao 
Plenário e aprovado 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.

Carmo, 23 de setembro de 2019.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 78, de 01 de outubro de 2019.

“Concede Título de Cidadã 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:

Art. 1º - Fica concedido a Sra. Edna Maura Cardoso Cytrangulo o Título 
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: Rita Estefânia Gozzi Farsura.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 79, de 01 de outubro 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:

Art. 1º - Fica concedido ao Deputado Federal o Sr. Gutemberg Reis o Tí-
tulo 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.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente

Proponente: Rita Estefânia Gozzi Farsura.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 80, de 01 de outubro 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:

Art. 1º - Fica concedido ao Deputado Estadual o Sr. Rosenverg Reis 
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.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente

Proponente: Rita Estefânia Gozzi Farsura.

PORTARIA N.º 027/2019

O VEREADOR Salvador Carvalho de Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Baixar a presente Portaria para EXONERAR, A PEDIDO, o servidor 
Pedro Guimarães Ribeiro, matrícula nº 00378, ocupante do Cargo de Provimento 

Efetivo de Analista Legislativo – Técnico em Contabilidade, então nomeado pela 
Portaria n.º 41/2018.

A presente portaria terá efeito a contar do dia 04 de outubro de 2019.

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

Carmo-RJ, 02 de outubro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente

Ata da 9ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 30 de setembro 
de 2019.

Aos trinta 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 Humberto Menezes Caetano, com a presença dos demais Edis, sob a 
presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta a 9ª 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 Ex-
pediente do Dia, qual seja: projeto de Lei n.º 068/2019, do Poder Executivo, que 
Revoga a Lei nº 1.515 de 05 de Março de 2013, e cria nova Lei de Parcelamento 
de Créditos Tributários. Projeto de Decreto Legislativo de n.º 016/2019, da Ve-
readora Rita Estefânia Gozzi Farsura, que Concede Título de Cidadão Carmense 
ao Deputado Federal Sr. Gutemberg Reis. Projeto de Decreto Legislativo de n.º 
017/2019, da mesma Vereadora, que Concede Título de Cidadão Carmense ao 
Deputado Estadual Sr. Rosenverg Reis. Indicação n.º 250/2019, da Vereadora 
Valquíria Aparecida de Moraes, buscando a disponibilização de fonoaudiólogo, 
psicólogo e terapeuta para a Rede Municipal de Ensino. Indicação n.º 252/2019, 
do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, solicitando poda das árvores do 
início da Ladeira Geraldo de Assis, que fi ca no Morro da Infl uência. Indicação n.º 
255/2019, do mesmo Vereador, pretendendo a realização de alteração no Projeto 
de Lei nº 063, para que seja estendida a concessão do prêmio aos aposentados e 
inativos do Município. Indicação n.º 256/2019, do Vereador Naziano Carvalho 
de Azevedo, solicitando que seja providenciado, com urgência, o “Fumacê” no 
Município. Indicação n.º 257/2019, do mesmo Vereador, solicitando que seja 
providenciado, com urgência, a disponibilização de um varredor para o Bairro 
Bom Pastor. Indicação n.º 258/2019, do mesmo Vereador, buscando a conclusão 
do calçamento da Rua João Carvalho Junior, no Bairro Bom Pastor. Indicação 
n.º 259/2019, da Vereadora Anaclaudia dos Anjos Ribeiro, buscando a criação 
de um Banco de Dados Municipal de pessoas doadoras de sangue. Indicação 
n.º 260/2019, do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, encaminhando 
minuta de Projeto Lei que isenta inscrições em concursos públicos para doadores 
de medula óssea. Pedido de Informação n.º 024/2019, do Vereador Juliano de 
Souza Braga, solicitando informações e cópia de todos os pagamentos efetuados 
pela Prefeitura Municipal relativos a férias e décimo terceiro pagos aos cargos 
comissionados e agentes políticos, incluindo o Prefeito e Vice-Prefeito, desde o 
ano de 2013. Moção 087/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, de 
aplausos para com o Vereador Valdecy Nunes, do Município de Duque de Caxias. 
Moção n.º 088/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, pelo falecimento 
da Sra. Soely Morais Guimarães. Moção n.º 089/2019, de todos os Vereadores, 
pelo falecimento da Sra. Antônia Marli Porto Gomes. O Sr. Presidente passou a 
Ordem do Dia: O Projeto de lei de n.º 068/2019, apresentado e lido na presente 
Sessão, será encaminhado para as comissões competentes para estudo e parecer. 
A Emenda ao artigo 116 da Lei Orgânica Municipal, 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, foi submetida ao 
Plenário, em primeira votação, e aprovada por 9 votos a 01 contrário do nobre 
Vereador Juliano de Souza Braga. Os Projetos de Decreto Legislativo de n.º 
015/2019, que Concede Título de Cidadã Carmense a Sra. Edna Maura Cardoso 
Cytrangulo Vieira; de n.º 016/2019, que concede Título de Cidadão Carmense ao 
Deputado Federal, Sr. Gutemberg Reis; e de n.º 017/2019, que concede Título de 
Cidadão Carmense ao Deputado estadual, Sr. Rosenverg Reis, foram submetidos 
ao Plenário e aprovados por unanimidade. As Indicações, as Moções e o Pedido 
de Informação, 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, 30 de setembro de 2019.

Cerca de 100 estudantes, 
ambientalistas, empreendedores 
e gestores públicos participaram 
do I Encontro do Ecossistema de 
Bioeconomia de Nova Friburgo e 
região (BIOFRIBURGO), realiza-
do na semana passada, na sede 
da Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Nova Friburgo 
(ACIANF). Promovido pela Prefei-
tura de Nova Friburgo, através da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, SEBRAE, Instituto Pin-
dorama e a própria ACIANF, entre 
outros parceiros, o I BIOFRIBURGO 
foi idealizado a partir das ações 
que vêm sendo desenvolvidas pelo 
InovaFri (Ecossistema de Inovação 
de Nova Friburgo). Os principais 
objetivos do evento consistiram em 
fomentar empreendimentos que 
contribuam para a mitigação de 

danos à natureza e a promoção da 
sustentabilidade, bem como ampliar 
a visibilidade do setor, fortalecer re-
des de contatos e identifi car possi-
bilidades de parcerias estratégicas.

A mesa de abertura foi 
composta por Juvenal Condack, 
vice-presidente da ACIANF; Fernan-
da Gripp, coordenadora regional do 
SEBRAE-RJ; e Marcelo Verly, se-
cretário municipal de ciência, tecno-
logia e inovação. Verly, na ocasião, 
fez o anúncio ofi cial dos resultados 
do ranking Connected Smart Cities 
2019, divulgados recentemente em 
evento realizado pela consultoria 
Urban Systems, com o objetivo 
de mapear as cidades com maior 
potencial de desenvolvimento no 
Brasil, qualifi cando e ranqueando 
as cidades mais inteligentes e co-
nectadas do país. Baseado em 11 

eixos temáticos, dentre eles edu-
cação, segurança, meio ambiente 
e mobilidade urbana, entre outros, 
o ranking contempla todas as ci-
dades do país com mais de 50 mil 
habitantes. Informações adicionais 
podem ser obtidas no endereço 
www.connectedsmartcities.com.br.

E foi exatamente no quesito 
Meio Ambiente, tema do I BIOFRI-
BURGO, que a cidade recebeu sua 
melhor avaliação, sendo classifi ca-
da como a 2ª mais inteligente do 
Estado do Rio de Janeiro, perdendo 
apenas para Niterói, e a 5ª mais 
inteligente do Brasil. Importante 
ressaltar que dentre as cidades mé-
dias, entre 100 e 500 mil habitantes, 
Nova Friburgo se posiciona como a 
1ª do ranking no Estado e a 3ª do 
Brasil. A pesquisa prioriza indica-
dores de infraestrutura e acesso a 

serviços de abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgoto, 
recuperação de resíduos sólidos e 
monitoramento de áreas de risco.

A partir do anúncio, foram 
realizadas as palestras Bioecono-
mia, potencialidades e políticas 
públicas (Sérgio Paiva, consultor 
do SEBRAE); O papel da Age-
Rio no fomento à Bioeconomia 
e Sustentabilidade (Dara Silva, 
diretora de operações da AgeRio); 
e Parcerias estratégicas das insti-
tuições educacionais, científi cas e 
tecnológicas em prol da inovação 
empresarial (Marcelo Poppe, asses-
sor do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE)). Logo após, 
foram esclarecidas diversas dúvidas 
apresentadas pelos participantes.

Também previstos na pro-
gramação, foram realizados diver-

sos pitches (breves apresentações 
de projetos) por líderes de empre-
sas e organizações que atuam nas 
áreas de bioeconomia e susten-
tabilidade, seguidas da leitura da 
Carta de Nova Friburgo em prol da 
Bioeconomia e Desenvolvimento 
Sustentável. Nela, foram destaca-
dos aspectos como a extensa área 
preservada do município, a exube-
rância e diversidade de sua natu-
reza, a reserva de Mata Atlântica 
existente no território friburguense, 
os diversos setores econômicos 
associados à bioeconomia que já 
existem em Nova Friburgo, a impor-
tância da sensibilização da juventu-
de para a defesa do meio ambiente 
e as perspectivas de novos avanços 
em termos de legislação, pesquisas 
e incentivos, entre outros. 

novafriburgo.rj.gov.br

Nova Friburgo é a 2ª cidade mais inteligente do Estado do Rio na área de Meio Ambiente 
e a 5ª mais inteligente do Brasil, segundo o ranking Connected Smart Cities 2019
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Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019.                      

CONVITE N° 003/2019.

OBJETO: Aquisição de veículo automotivo 0 km;

DATA E HORA DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 14 de outubro de 2019, às 10:00 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.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93, alterações posteriores e artigo 1º, inciso II, 

alínea “a”, do Decreto Federal nº 9.412/18, a despesa abaixo 
especifi cada:

Processo nº: 044/2019
Nome do credor: M. C. Gráfi ca e Editora Ltda.
CNPJ / CPF: 11.033.786/0001-60
Endereço: Rua Benedito Marques, 77 – Ulisses Lemgru-

ber – Carmo/RJ
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 8.800,00

PORTARIA Nº 024/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

Considerando o que consta do processo administrativo 
nº 011/2019 desta Casa Legislativa;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora Patrícia Brugger Lemos 
Andrade, matrícula 055, a terceira licença para amamentação, 
pelo período de trinta dias a contar do dia 08 de setembro de 2019 
e término no dia 07 de outubro de 2019.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 08 de setembro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 25 de setembro de 2019.

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

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO Nº 619/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadã Cantagalense a Senhorita 
Thábata Fagundes Ribeiro”.

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

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense 
a Senhorita Thábata Fagundes Ribeiro.     

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

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

Gabinete do Presidente, em 25 de setembro de 2019.

José Augusto Filho
Presidente

Autora: Vereadora Emanuela Teixeira Silva

RESOLUÇÃO Nº 620/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadã Cantagalense a Senhorita 
Tamires Campos Franco”.

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

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense 
a Senhorita Tamires Campos Franco.     

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

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

Gabinete do Presidente, em 27 de setembro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Autor: Vereador Ozéas da Silva Pereira

Com o início da primavera, a 
fl oricultura ganha mais força no esta-
do. Nessa estação em que as fl ores 
crescem mais rápido por conta do au-
mento da incidência solar, o Governo 
do Estado aproveita o aumento na 
produção para fortalecer o programa 
de fomento à cultura das fl ores. O 
Florescer – uma ação da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento (por meio 
do Programa Especial de Fomento 
Agropecuário e Tecnológico (Pefate) 
da Emater – Rio) – atende centenas 
de produtores fl uminenses nessa ini-
ciativa que visa estruturar e integrar a 
cadeia produtiva para agregar valor e 

melhorar os produtos.
No Estado do Rio, 37 muni-

cípios desenvolvem a fl oricultura e 44 
produtores de 18 municípios já aces-
saram o fi nanciamento do Florescer. 
Na Região Serrana, responsável por 
50% das fl ores fl uminenses, desta-
cam-se Nova Friburgo e Bom Jardim. 
Por sua vez, na Região Metropolitana, 
onde é cultivada 38% da produção do 
Estado, Itaboraí é o mais expressivo 
produtor de plantas ornamentais.

– O destaque na produção 
destes municípios se dá em função 
de microclimas favoráveis ao cultivo 
das espécies de clima temperado e 
de clima tropical, bem como o número 

expressivo de produtores e dimensão 
de área cultivada, conforme os censos 
realizados periodicamente pela Ema-
ter-Rio. Na Região Serrana, a fl or de 
destaque é a rosa. Na Metropolitana, 
as palmeiras, sendo estas plantas 
estratégicas no paisagismo – explica 
o subsecretario de agricultura familiar, 
Adriano Lopes.

Reestruturação
O Petafe vem passando por 

uma restruturação durante o ano de 
2019. A qualifi cação e integração de 
produtores com o mercado e o uso de 
tecnologias são os elementos centrais 
dessa nova etapa. Mas a experiência 

na ação promove impactos na vida 
do produtor. Os produtores recebem 
capacitação, são apresentados a 
novas tecnologias de produção, 
processamento e conservação para 
melhorar o padrão dos produtos da 
fl oricultura fl uminense. Os fl oricultores 
também têm acesso a crédito para 
investimento e custeio; incentivos 
fiscais; inserção das propriedades 
nos círculos de turismo rural e apoio 
à organização de mercado e novos 
canais de comercialização.

– O crédito e o apoio téc-
nico na logística de produção e na 
normatização da atividade junto aos 
produtores promoveram mudanças 

na infraestrutura de produção e de 
mercado, como a aquisição de cami-
nhões e de microtratores, de câmaras 
de climatização, sistemas de irrigação, 
contribuindo signifi cativamente para 
a melhoria da situação fi nanceira e 
social dos produtores – afi rma Lopes.

A produção de fl ores e plan-
tas ornamentais fluminenses tem 
como destino a Central de Abaste-
cimento do Estado da Guanabara 
(Cadeg) e sua comercialização ocorre 
diretamente nos hortos localizados na 
ilha de Guaratiba, Niterói e no municí-
pio de Itaboraí.

Vicente Magno
rj.gov.br

Primavera aumenta a produção de fl oricultores no Rio de Janeiro

Uma unidade móvel do Sesc 
está realizando mamografi as e exame 
de rastreamento de câncer de colo 
de útero de graça em Nova Friburgo.

O projeto atende mulheres 
entre 25 e 64 anos para o exame no 
colo do útero e mulheres de 50 a 69 

anos para mamografi as.
Neste mês de outubro é 

realizada nacionalmente a campanha 
Outubro Rosa que busca estimular 
a detecção precoce do câncer de 
mama.

Segundo dados do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), o câncer 
de mama é o mais comum entre mu-
lheres no Brasil e o de colo de útero 
o terceiro.

De acordo com o Sesc, as 
mamografias são enviadas para o 
Hospital de Câncer de Barretos (SP) 

e, durante o exame, as mulheres 
serão orientadas sobre como receber 
o resultado, que será entregue pelas 
unidades básicas de saúde.

Os resultados dos exames 
têm previsão de 15 dias para fi carem 
prontos.

A unidade móvel do Sesc 
está estacionada no Teatro Municipal 
Laércio Ventura, na Rua Salusse, nº 
616, no Centro.

Para ser atendida, as mulhe-
res devem levar identidade, compro-
vante de residência e cartão SUS.

Unidade móvel do Sesc oferece mamografi as gratuitas em Nova Friburgo

Os  estudantes que farão 
o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) poderão consultar, a 
partir do dia 16, o local onde farão 
o exame este ano. As provas se-
rão aplicadas nos dias 3 e 10 de 
novembro. O local de prova está 
no Cartão de Confirmação da 
Inscrição, que poderá ser consul-
tado na Página do Participante, 

na internet, ou pelo aplicativo do 
Enem, disponível para download 
nas plataformas Apple Store e 
Google Play.

Além do local de prova, 
os participantes poderão confe-
rir, no Cartão, o número da sala 
onde farão o exame; a opção de 
língua estrangeira feita durante a 
inscrição; e o tipo de atendimento 

específi co e especializado com 
recursos de acessibilidade, caso 
tenham sido solicitados e apro-
vados; entre outras informações.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela aplicação do 
exame, recomenda que os par-
ticipantes, assim que souberem 

onde farão o exame, façam o 
trajeto até o local de prova para 
verifi car a distância, o tempo gas-
to e a melhor forma de chegar ao 
local de prova, evitando atrasos 
no dia da aplicação.

No dia do Enem, a dica é 
chegar no local com antecedên-
cia. Os portões abrirão às 12h, 
pelo horário ofi cial de Brasília, e 

serão fechados às 13h. O Inep 
recomenda que os participantes 
levem o Cartão de Confi rmação 
da Inscrição impresso nos dois 
dias de aplicação do exame e 
alerta para que não deixem para 
acessar o documento somente na 
véspera da prova.

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil  

Local de prova do Enem será divulgado a partir do dia 16
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

- Oi! Oi! Oi! É o salgado. Bi! Bi! Bi! Graúdo! Bonito! 
Barato e Gostoso!

Vira e mexe vejo esta fi gura passar pela rua. É o 
Salgadinho: negro, baixa estatura, sorriso amplo e uma 
grande alma.

Conheci logo da primeira vez que passei pelo 
quartel de Bombeiros do Carmo onde o seu pit stop é 
ansiosamente aguardado, justo minutos antes do almoço.

O fato é que não há como concorrer, pois o seu 
produto é acompanhado por suco gratuito e recheado de 
bom humor.

Logo o convívio com seus fregueses de camiseta 
vermelha fez com que o boné da Corporação fosse incor-
porado aos seus trajes.

- E aí chefe, vai salgadinho hoje?
Peço desculpas, bem que poderia aceitar, entretan-

to meu amigo não sabe a briga que venho travando com 
a balança desde que torci meu joelho.

Vejo se afastar imaginando como ele consegue 
equilibrar o isopor e o guarda-chuva sobre a bicicleta. 
Lembro da música do Jorge Ben (aquele cuja numerologia 
mudou o nome), e percebo que a combinação dos objetos 
pode ser aceitável e até harmoniosa se guiados por uma 
pessoa tão peculiar.

Tenho pensado muito sobre o privilégio que é 
morar em um lugar onde ainda pode se ouvir uma Folia 
de Reis, pendurar um cafezinho, ou simplesmente desejar 
felicidades a alguém sem que seja natal. Mas, certamente, 
o melhor é conhecer pessoas como o Salgadinho. E ao 
passar de carro buzinar para ouvir o bordão já famoso nas 
ruas da terra que adotei. 

- Oi! Oi! Oi! É o salgado. Bi! Bi! Bi! Graúdo! Bonito! 
Barato e Gostoso!

SALGADINHO

A RJ-142, responsável pela li-
gação da Região Serrana com a Região 
dos Lagos, está recebendo obras para 
melhorar a segurança da via. Também 
conhecida como Estrada Serramar, a 
estrada possui características parti-
culares, pois o primeiro trecho da ro-
dovia, compreendido entre os distritos 
de Mury e Lumiar, em Nova Friburgo, 
atravessa uma área de preservação 
ambiental.

Sob a responsabilidade da Di-
retoria de Obras e Projetos Especiais 
do órgão, o DER-RJ reiniciou, em se-
tembro, os serviços para estabilização 
de encostas, no trecho. As obras de 
contenção incluem a construção de 

muro de contenção em gabião, que é 
constituído por malha de aço resistente, 
com 330 metros de extensão, no trecho 
entre o Km 9,6 e 10,1. A previsão é de 
que as intervenções, interrompidas 
na gestão passada e reiniciadas em 
setembro, sejam concluídas em abril 
de 2020. Esta ação vai possibilitar mais 
segurança para motoristas que passam 
pela estrada e para a população, pois 
limita os riscos de deslizamentos na 
rodovia.

A rodovia, que liga os municí-
pios de Nova Friburgo e Casimiro de 
Abreu, também recebeu sinalização ho-
rizontal, de junho a julho, em todos os 
seus 61 km de extensão. Em setembro, 

o departamento instalou placas de ad-
vertência para alertar sobre travessias 
de pedestres, de limites de velocidade, 
de indicações de quebra-molas antes 
da ondulação, entre outras.

O presidente do DER-RJ, 
Uruan Cintra de Andrade, destaca que 
os trabalhos de manutenção da estrada 
são muito importantes para garantir o 
desenvolvimento econômico da região.

- Queremos oferecer condições 
para que os produtores, moradores e 
turistas façam seus trajetos com segu-
rança. O desenvolvimento do estado 
também passa pela melhoria das nos-
sas estradas - destaca Uruan.

rj.gov.br

RJ-142 recebe obras de 
contenção e nova sinalização

Teresópolis sediou no inicio 
do mês um encontro para defi nir a 
implantação do Arranjo Produtivo 
Local (APL) da Região Serrana de 
Cervejas Artesanais. O evento, que 
contou com a participação do Prefeito 
de Teresópolis, Vinicius Claussen, 
reuniu representantes das prefeituras 
de Petrópolis, Nova Friburgo e Guapi-
mirim, da Emater, Firjan, Sebrae, e 
Unifeso, além da presença de muitos 
cervejeiros da região.

 A iniciativa é da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômi-
co, em parceria com a Firjan e outras 
entidades que visam potencializar as 
indústrias locais de cerveja com o 
objetivo de aumentar a produção e, 
dessa forma, fomentar a economia 
local, gerando emprego e renda.

 “Muito além da bebida, é 
preciso olhar para toda a cadeia 
do setor cervejeiro como um mer-
cado em ascensão capaz de gerar 
desenvolvimento e oportunidades 
de emprego e renda para a Região 

Serrana. Estamos falando de um se-
tor que, só em Teresópolis, emprega 
mais de mil pessoas. E o que está 
se propondo com a implantação do 
APL são mecanismos para incentivar 
esse mercado regional, entre eles 
um incentivo fi scal com redução pela 
metade da alíquota de ICMS. Também 
é importante lembrar que Teresópolis 
vem se posicionando como a Capital 
Nacional do Lúpulo no Brasil, principal 
elemento na produção da bebida e 
produto agrícola de maior valor agre-
gado, que vai impulsionar ainda mais 
a nossa agricultura local”, declarou o 
prefeito Vinicius Claussen.  

O secretário municipal de 
Trabalho, Emprego e Economia So-
lidária, Vinícius Oberg, lembra que 
Teresópolis é hoje a cidade que mais 
emprega no setor. “Essa iniciativa do 
Estado é muito bacana porque agrupa 
e organiza toda a cadeia produtiva 
da indústria cervejeira, contribuindo 
para a geração de empregos e novos 
negócios”, disse Oberg.

 Arranjo Produtivo Local
O APL é composto por um 

conjunto de empresas de um segmento 
produtivo, localizadas na mesma re-
gião, trabalhando de forma cooperada 
e sinérgica. O ato simboliza o reconhe-
cimento, por parte do Estado, da impor-
tância do setor para a economia local.

 A ideia é reunir as demandas 
dos empresários para que seja feito 
um estudo sobre quais são os impas-
ses para o desenvolvimento do setor. 
O passo seguinte é traçar um plano 
estratégico para resolvê-los e facilitar 
o ambiente de negócios. Uma das 
possíveis ações é fi rmar parcerias com 
bares, restaurantes e supermercados 
para estimular o consumo dos produtos 
fabricados na região.

 Em todo o Rio de Janeiro, o 
segmento de microcervejarias cresce 
de forma consistente. O número de 
empresas registradas, com estrutura 
própria, saltou de 12 em 2011 para 57 
em 2017. 

teresopolis.rj.gov.br

Arranjo Produtivo Local de Cervejas 
Artesanais será implantado na Região Serrana

O Estado do Rio pode ter uma 
Polícia Estadual de Controle e Eliminação 
da tuberculose. É o que propõe o projeto 
de lei 580/19, da deputada Martha Rocha 
(PDT), que foi aprovado, em primeira 
discussão, pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na 
semana passada. O texto ainda precisa 
ser votado em segunda discussão pela 
Casa. Entre os objetivos da política estão 
a redução da mortalidade e transmissão 
da doença e a participação social na 
formulação de políticas públicas, além de 
incentivar a qualifi cação de profi ssionais 
especializados e a pesquisa científi ca 
sobre o tema. O texto determina que 
os hospitais e clínicas da rede pública 
deverão priorizar o atendimento ambu-
latorial e a internação às pessoas com 
a doença. Para desenvolver as ações, 
a Política de Controle e Eliminação da 
Tuberculose contará com um orçamento 
anual com recursos do Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza.

Plano estadual
O projeto também determina a 

instituição de um Plano Estadual de Con-
trole e Eliminação da doença destinado a 
propor ações e projetos articulados com 
municípios, outros estados e a União. O 
plano, que terá duração de cinco anos a 

partir de sua publicação, deverá propor 
ações e metas para prevenção e redu-
ção da doença. Entre as metas, estão 
a detecção anual de pelo menos 90% 
dos casos estimados, o tratamento de 
todos os casos diagnosticados e a cura 
de, pelo menos, 90% deles. O plano 
deverá ser elaborado pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) e será reavaliado 
anualmente. 

Sistema prisional 
De acordo com o projeto, o sis-

tema prisional do Estado do Rio deve ter 
equipamentos e insumos necessários à 
detecção de casos e tratamento da tuber-
culose. As pessoas que entrarem no sis-
tema penitenciário terão que passar por 
exame clínico, radiológico e de escarro 
para detectar eventuais problemas res-
piratórios. Ainda será obrigatório exames 
periódicos em todos os profi ssionais que 
atuam em presídios, além de exames 
de contatos e tratamento de infecção 
latente nos presos que fi quem em celas 
onde tenha sido detectado algum caso 
da doença. As ações deverão ser realiza-
das em conjunto entre as secretarias de 
Estado de Administração Penitenciária 
(Seap) e de Saúde (SES).

A proposta também obriga que 
toda unidade de saúde realize a coleta 

de material e o exame de pesquisa de 
tuberculose de todos os pacientes com 
sintomas de problemas respiratórios. Nas 
unidades de saúde ambulatoriais, o exa-
me deverá ter resultado apresentado em 
até 48 horas. Caso constatada a doença, 
o paciente deverá ser encaminhado para 
a Gerência de Ambiente Laboratorial da 
unidade e o atendimento para combater 
a doença deve começar em, no máximo, 
24 horas. Segundo o texto, o Governo do 
Estado também deve disponibilizar aos 
pacientes com tuberculose cesta básica 
ou acesso aos restaurantes populares de 
forma gratuita. O vale social para utilizar 
o transporte público gratuito às pessoas 
com tuberculose deve ser concedido 
em, no máximo, 15 dias depois de feito 
o pedido. Caso a pessoa não possa 
circular desacompanhada, também será 
garantido vale social ao acompanhante. 
“O estado é o primeiro no Brasil em óbitos 
e em casos de tuberculose multirresisten-
te, com 1044 novos casos a cada ano. 
Esse projeto é de extrema importância, 
já que, no século XXI, a doença já está 
eliminada em muitos países. Por isso, é 
preciso instituir uma política pública de 
Estado, capaz de erradicar essa doença 
que assola nossa população”, justifi cou 
a deputada Martha Rocha.

alerj.rj.gov.br

Política estadual de controle e eliminação 
da tuberculose pode ser instituída no Rio

Servidores da Prefeitura 
de Nova Friburgo terão 
direito aos benefícios 

do Sesc
O prefeito de Nova 

Friburgo, Renato Bravo, e o 
presidente da Federação do 
Comércio do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio), 
Antônio Queiroz, assinaram 
convênio que permite aos 
6.500 servidores da Prefeitu-
ra de Nova Friburgo usufruir 
dos serviços prestados pelo 
Sesc em suas mais variadas 
atividades, como educação, 
saúde, assistência e lazer, 
entre tantos outros. O auditó-
rio da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) fi cou lotado, 
entre servidores da prefei-
tura e representantes do 
comércio. Além de Renato 
Bravo e Antônio Queiroz, 
compuseram a mesa da 
cerimônia Bráulio Rezende, 
presidente da CDL; Regina 
Pinho, diretora regional do 
Sesc; e Gilberto Salarini, 
secretário-geral de Governo, 
representando o pessoal da 
prefeitura.

MAIS BENEFÍCIOS 
EM NOVA FRIBURGO – Um 
breve relato da atual situação 
do sistema Fecomércio foi 
feito pelo presidente Antônio 
Queiroz, abrangendo o Sesc, 
Senac e também o Sebrae. 
Ele confi rmou a ampliação da 
pousada do Sesc em Nova 
Friburgo, com inauguração 
prevista para o Festival de 
Inverno do próximo ano. 
Queiroz comentou ainda que 
vai procurar agregar mais 
serviços ao Sesc em Nova 
Friburgo, que os servidores 
municipais poderão se be-
nefi ciar através do convênio 
assinado.

LEGADO PARA OS 
SERVIDORES MUNICIPAIS 
– O prefeito Renato Bravo se 
confessou emocionado, pois 
num momento de crise, a 
Prefeitura de Nova Friburgo e 
o Sesc fazem essa parceria. 
Maior empregador da região, 
o convênio vai atender os 
6.500 servidores munici-
pais – aos quais o prefeito 
agradeceu pela dedicação 
ao serviço – e seus depen-
dentes, podendo chegar a 
20 mil pessoas beneficia-
das. “É uma alegria poder 
participar deste momento e 
saber que as pessoas vão 
poder passear e se divertir 
com esse convênio entre a 
Fecomércio e a Prefeitura 
de Nova Friburgo”, salientou 
o prefeito, acentuando os 
compromissos em dia da 
prefeitura com os servidores 
e fornecedores, ao contrário 
de outros municípios.

Renato Bravo pre-
senteou Regina Pinho e An-
tônio Queiroz com um livro 
sobre os 200 anos de Nova 
Friburgo (comemorados no 
ano passado). Queiroz tam-
bém ganhou um trabalho em 
madeira, do artista Edilberto 
Copque, retratando a facha-
da da antiga estação ferro-
viária, hoje o Palácio Barão 
de Nova Friburgo, sede da 
prefeitura.

Em seguida a ceri-
mônia foi encerrada com o 
convênio sendo assinado 
por Renato Bravo, Antônio 
Queiroz, Bráulio Rezende e 
Regina Pinho.

novafriburgo.rj.gov.br


