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Um repasse men-
sal de R$ 87,3 mil a mais 
para o orçamento do mu-
nicípio para os serviços de 
saúde foi no que resultou a 
última reunião do prefeito 
na Secretaria de Estado 
de Saúde. O valor vai ser 
destinado para o custeio 
da realização mensal de 22 
procedimentos endovas-
culares extracardíacos no 
Hospital Alcides Carneiro, 

que foi credenciado pelo 
Ministério da Saúde para a 
realização de intervenções 
de alta complexidade. Na 
ocasião em que foi dis-
cutida a implantação do 
serviço, o secretário de 
Estado de Saúde, Edmar 
Santos, se comprometeu a 
contribuir com o incremen-
to do parque tecnológico 
do centro cirúrgico no HAC.

Pág 02

Pág 02Pág 04

Pág 02

As inscrições para o 
Seminário de Educação “A 
Educação nos move: repen-
sando ideias, atualizando pro-
postas” já estão abertas no site 
da prefeitura (www.petropolis.rj.
gov.br). O seminário, realizado 
pela Secretaria de Educação, 
será realizado nos dias 23, 24 
e 25 de outubro, na UCP, e tem 
como objetivo discutir as boas 
práticas e apresentar alguns 
projetos que se destacaram na 
rede municipal.

Desde o início do ano, 
o governo municipal de Nova 
Friburgo promove a campanha 
para manter o Hemocentro 
Regional Enfermeira Cassia 
Viviane Kale Martins em fun-
cionamento aos sábados, uma 
vez ao mês. Essa ação tem 
como principal objetivo motivar 
aqueles doadores que não po-
dem realizar este ato de amor 
durante a semana.

Porém, para evitar o 
comprometimento dos proce-
dimentos de saúde por falta 
de estoque no banco, o diretor 
do Hemocentro, Roberto Ni-
decker, destaca a importância 
dos doadores continuarem co-
laborando também durante a 
semana, uma vez que, outros 
10 municípios são abastecidos 
pela unidade.

O Certifi cado de Registro de Licenciamento de Veículo 
(CRLV) pode ser enviado, a partir de agora, pelos Correios, 
sem custo adicional. É o que determina a lei nº 8544/19 do 
deputado Luiz Paulo (PSDB) e que foi sancionada pelo gover-
nador Wilson Witzel e publicada no Diário Ofi cial do Executivo.                     
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O Departamento de Estradas de Rodagem (DER
-RJ) vai sediar, em meados de agosto do ano que vem, o 
22º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Ena-
cor), promovido anualmente pela ABDER (Associação 
Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de 
Rodagem).                                                                  Pág 03

As empresas e instituições bancárias da capital que 
prestam o serviço de fornecimento e aluguel de máquinas ou 
leitores de cartões de crédito ou débito terão 48 horas para 
o restabelecimento dos aparelhos fornecidos que estiverem 
com defeito. Nos demais municípios, o prazo é de 72 horas.  
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Agora é lei: 
documento de veículo 
deverá ser enviado pelos correios 
sem custo adicional

Rio sediará o maior encontro 
rodoviário do país pela 
primeira vez

Agora é lei: empresas da capital 
terão 48 horas para restabelecer 
serviços de máquinas de cartão

Com o tema ‘ A his-
tória por trás da História’, a 
Prefeitura de Teresópolis, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, realiza a primeira 
edição da FLI Terê (Feira 
Literária de Teresópolis) 
nos dias 17 e 18 de ou-
tubro. A ideia é contar, 
através das atividades, a 
história do município ao 
longo dos seus 128 anos, 
gerando identidade, per-

tencimento e admiração 
pela cidade. A abertura 
do evento acontece na 
quinta-feira, 17, às 9h, na 
Casa de Cultura Adolpho 
Bloch, em Araras.

“Contaremos a 
história dos 128 anos de 
Teresópolis, falando da 
nossa colonização ingle-
sa, também da Imperatriz 
Teresa Cristina...”

FLI Terê acontece nesta semana Repasse será de R$ 87,3 mil por mês

Divulgação  / teresopolis.rj.gov.br

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Divulgação   /petropolis.rj.gov.br

Teresópolis 
ganha Feira 

Literária

Próxima edição 
do Cidade Solidária 
prestigiará Lumiar

Secretaria de Estado de Saúde 
destina equipamentos para 
a implantação das cirurgias 

endovasculares no HAC

Abertas 
inscrições 
para o seminário 
“A Educação 
nos move: 
repensando ideias, 
atualizando 
propostas”

Campanha de doação de sangue aos sábados 
ocorrerá novamente no próximo dia 19

O mês mudou e 
com ele vem uma nova 
edição do Cidade Solidária. 
A linda localidade de Lumiar 
será o local a receber o pro-
jeto no dia 20 de outubro, 
de 9h às 16h, na Escola 
Municipal Acyr Spitz. Dan-
do continuidade ao formato 
das últimas edições, de 
um dia de programação 
recheada, esta é uma ótima 
oportunidade de passar o 

domingo aproveitando as 
diversas atividades úteis e 
lúdicas, todas de graça. 

Já foram mais de 
28 mil atendimentos rea-
lizados pelas Secretarias 
do município juntamente 
com os parceiros que abra-
çaram o Cidade Solidá-
ria. Alguns serviços são: o 
ônibus da Saúde Bucal, a 
solicitação de exames de 
mamografi a...

Evento acontece no domingo, 20

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br
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Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com
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Tel: (22) 2537-0346

Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ
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emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares

Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Emenda N.º 020, de 10 de outubro de 2019.

“Altera a redação do art. 116 da Lei Orgânica Municipal sobre a publici-
dade das Leis e Atos Administrativos, que poderá ser realizado por meio de Diário 
Ofi cial Eletrônico”

O Presidente da Câmara Municipal do Carmo, nos termos do art. 64, 
inciso I, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Emenda ao texto do 

referido Diploma legal. 

Art. 1º - Acrescenta ao art. 116 da Lei Orgânica Municipal, a possibilidade 
das publicidades das Leis e dos Atos Administrativos do Município do Carmo-RJ, 
ser realizadas por meio de Diário Ofi cial Eletrônico Municipal, constante no site da 
Prefeitura Municipal do Carmo/RJ, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 116 – A publicidade das Leis e Atos Municipais far-se-á em Órgão 

da Imprensa local ou regional ou por meio Eletrônico Municipal ou por afi xação 
na Sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.” 

Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município do Carmo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente

Com o tema ‘ A história por 
trás da História’, a Prefeitura de 
Teresópolis, por meio da Secreta-
ria de Cultura, realiza a primeira 
edição da FLI Terê (Feira Literária 
de Teresópolis) nos dias 17 e 18 
de outubro. A ideia é contar, atra-
vés das atividades, a história do 
município ao longo dos seus 128 
anos, gerando identidade, perten-
cimento e admiração pela cidade. 
A abertura do evento acontece na 
quinta-feira, 17, às 9h, na Casa de 
Cultura Adolpho Bloch, em Araras.

“Contaremos a história 
dos 128 anos de Teresópolis, 
falando da nossa colonização 
inglesa, também da Imperatriz 
Teresa Cristina, até a atualidade, 

onde somos considerados a Ca-
pital Nacional do Montanhismo e 
um importante pólo de agricultura 
no estado”, disse a secretária de 
Cultura, Cléo Jordão.

Segundo a coordenadora 
do evento, Aline Quintão, a feira 
traz atividades para toda família. 
“Durante o evento, além da doa-
ção e troca de livros haverá uma 
extensa programação com parede 
de escalada, desenho ao vivo, 
apresentações de peças teatrais 
e contação de histórias”.

Confi ra a programação 
completa:

Dia 17 (quinta-feira) – 9h 
às 16h 

9h – Abertura Ofi cial da 
Feira

9h30 – Piquenique Literá-
rio – Contação de histórias infantis 
(Andrea Taubman)

10h30 – Palestra: Por 
dentro da História: Henrique Silva 
(subsecretário de Turismo)

10h30 a 11h30 – Ofi cinas 
de mosaico com Daise Dias – 10 
vagas

13h30 Palestra – Teresó-
polis Ontem – (Colonização Ingle-
sa e a Imperatriz Teresa Cristina)

13h30 a 14h30  –  Ofi cinas 
de mosaico (10 vagas)

15h – Teatro: Os três por-
quinhos (Cia Okus Pokus) 

Dia 18 (sexta-feira) 9h 
às 16h

9h30 – Piquenique Literá-
rio – Contação de histórias infantis

13h30 – Palestra – Tere-
sópolis Hoje (assuntos contem-

porâneos)
13h30 a 14h30 – Ofi cinas 

de mosaico
14h30 – Teatro: Projeto 

Conta que eu faço
teresopolis.rj.gov.br

As inscrições para o Semi-
nário de Educação “A Educação nos 
move: repensando ideias, atualizan-
do propostas” já estão abertas no 
site da prefeitura (www.petropolis.
rj.gov.br). O seminário, realizado 
pela Secretaria de Educação, será 
realizado nos dias 23, 24 e 25 
de outubro, na UCP, e tem como 
objetivo discutir as boas práticas e 
apresentar alguns projetos que se 
destacaram na rede municipal.

As inscrições poderão ser 
feitas até o dia 18 de outubro. No 
dia 23 a programação será das 13h 
às 17h. No dia 24 das 8h às 17h 
e no dia 25 de outubro das 8h às 
11h. Os horários e as salas onde 
os assuntos serão tratados estão na 
programação no site da prefeitura.

Confi ra a programação:
23/10 – QUARTA-FEIRA

13h – Credenciamento
13h30 – Café

14h – Abertura do evento
14h15 – Apresentação Mu-

sical (orquestra de violões – Casa 
da Educação)

14h30 – Palestra de Aber-
tura (Teresa Pontual – Gerente 
Executiva da FGV EBAPE/CEIPE)

15h30 – Tempo para per-
guntas

16h –  Mesa Redonda c/ 3 
trabalhos: Apresentação de Prática 
de Sucesso (Banner)

17h – Encerramento
24/10 – QUINTA-FEIRA

MANHÃ
8h – Credenciamento, café 

e encaminhamento para salas
8h30 às 9h50
Sala 1 – Brincadeiras Musi-

cais na Educação Infantil - Ana Lau-
ra Simão – Graduada em música e 
especializada em Educação Integral

Sala 2 – Currículo - Ana Lú-
cia Tavares - Licenciatura em Letras 
e Pedagogia –UNIFLU Especializa-

ção em Políticas Públicas – FGV / 
Pós-Graduação em Docência do 
Ensino Superior – UERJ/FAFIC - 
Coordenadora da Educação Bási-
ca – SMECE - Professora da rede 
pública de Ensino.

Sala 3 – As habilidades 
cognitivo-linguísticas e sua relação 
com o desenvolvimento da leitura 
e escrita – Thais Gomes Braga da 
Silveira

Sala 4 – Bianca Caetano – 
Centro de Referência em Educação 
Inclusiva João Pedro de Souza 
Rosa

Sala 5 – Repensando as 
práticas de avaliação- Bianca 
Dela Nina – Mestre em Educa-
ção e Mestre em Português e 
Linguística 

10h – Mesa Redonda Boas 
Práticas

11h – Encerramento
TARDE

13h – Credenciamento, 

café e encaminhamento para salas
13h30 às 14h50
Sala 1 – Brincadeiras Musi-

cais na Educação Infantil - Ana Lau-
ra Simão – Graduada em música e 
especializada em Educação Integral

Sala 2 – Currículo - Ana Lú-
cia Tavares - Licenciatura em Letras 
e Pedagogia –UNIFLU Especializa-
ção em Políticas Públicas – FGV / 
Pós-Graduação em Docência do 
Ensino Superior – UERJ/FAFIC - 
Coordenadora da Educação Bási-
ca – SMECE - Professora da rede 
pública de Ensino.

Sala 3 – As habilidades 
cognitivo-linguísticas e sua relação 
com o desenvolvimento da leitura 
e escrita – Thais Gomes Braga da 
Silveira

Sala 4 – Bianca Caetano – 
Centro de Referência em Educação 
Inclusiva João Pedro de Souza 
Rosa

Sala 5 – Material Adaptado 

através do brincar – Thiago de Arau-
jo (Coordenador da Brinquedoteca 
da Recriasce / Responsável pelos 
projetos da Criative Ideias)

15h às 16h - Salão – Neu-
rociências e o desenvolvimento das 
potencialidades em sala de aula 
- Martha Relvas (Coordenadora 
do Programa de Pós-graduação 
de Neurociência Pedagógica da 
UCAM/AVM)

16h – Mesa Redonda Boas 
Práticas

17h – Encerramento
25/10 – SEXTA-FEIRA

8h – Credenciamento, café 
e encaminhamento para salas

8h30 às 9h30 - Cíntia da 
Luz Rodrigues – Doutoranda e 
Mestre em Educação pelaUFF, 
Avaliadora Educacional Técnica da 
SASE/MEC

10h –  Palestra e encerra-
mento -  Pilar

petropolis.rj.gov.br

Teresópolis ganha Feira Literária

Abertas inscrições para o seminário “A Educação nos move: 
repensando ideias, atualizando propostas”

Desde o início do ano, o 
governo municipal de Nova Fri-
burgo promove a campanha para 
manter o Hemocentro Regional 
Enfermeira Cassia Viviane Kale 
Martins em funcionamento aos 
sábados, uma vez ao mês. Essa 
ação tem como principal objetivo 
motivar aqueles doadores que 
não podem realizar este ato de 
amor durante a semana.

Porém, para evitar o com-
prometimento dos procedimentos 

de saúde por falta de estoque no 
banco, o diretor do Hemocentro, 
Roberto Nidecker, destaca a 
importância dos doadores con-
tinuarem colaborando também 
durante a semana, uma vez que, 
outros 10 municípios são abaste-
cidos pela unidade. Qualquer tipo 
sanguíneo é bem-vindo.

“Sempre que realizamos 
esta campanha, conseguimos 
bastante doadores. Mas se du-
rante a semana não comparecem 

pelo menos doze doadores, o 
estoque cai rapidamente porque 
a demanda é muito grande. Falo 
sempre que não atendemos só 
Nova Friburgo. Sabemos que é 
complicado durante a semana, 
mas na medida do possível, 
pedimos que essa corrente de 
solidariedade permaneça tam-
bém durante a semana, para 
mantermos o estoque regular.”

O ato de doar sangue 
é rápido e indolor. Uma única 

doação pode salvar várias vidas. 
O doador deve ter entre 16 e 69 
anos e pesar mais de 50 quilos, 
estar bem de saúde e portar um 
documento de identidade ofi cial 
com foto. Jovens com 16 e 17 
anos só podem doar sangue com 
autorização dos pais ou respon-
sáveis legais.

Não é preciso estar em 
jejum, basta não ingerir alimentos 
gordurosos ou derivados do leite 
quatro horas antes da doação. 

Bebidas alcoólicas não devem 
ser consumidas desde o dia 
anterior.

O Hemocentro fi ca loca-
lizado na Rua General Osório, 
324, anexo ao Hospital Municipal 
Raul Sertã, no Centro. Para mais 
informações, o candidato pode 
entrar em contato pelo telefone 
(22) 2524.2300 e solicitar o ramal 
desejado para esclarecer quais-
quer dúvidas.

novafriburgo.rj.gov.br

Campanha de doação de sangue aos sábados 
ocorrerá novamente no próximo dia 19

Reprodução da Internet
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 023/2019, de 01 de outubro de 2019.

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Resolve:

Exonerar, Helcio Claudio Barbosa, nomeado através da Portaria n.º 
007/2017, de 02/01/2017, do Cargo em Comissão de Assistente de Expediente, 
do Gabinete do Vereador Paulo Henrique Ferreira.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente, em 01 de outubro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 024/2019, de 02 de outubro de 2019.

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Resolve:

Nomear, Fábio Ribeiro da Cruz, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Paulo Henrique Fer-
reira, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da 
Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução 

n.º 304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente, em 02 de outubro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 621/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor 
Guilherme Sales Rocha”.

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

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 
ao Senhor Guilherme Sales Rocha.     

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

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

Gabinete do Presidente, em 03 de outubro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Autor: Vereador Ozeas da Silva Pereira

RESOLUÇÃO Nº 622/2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor 
Cláudio Sainato Pará”.

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

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 
ao Senhor Cláudio Sainato Pará.     

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

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

Gabinete do Presidente, em 11 de outubro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Autor: Vereador Antônio Geraldo Moura Lima

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER-RJ) vai 
sediar, em meados de agosto do 
ano que vem, o 22º Encontro Na-
cional de Conservação Rodoviária 
(Enacor), promovido anualmente 
pela ABDER (Associação Brasilei-
ra dos Departamentos Estaduais 
de Estradas de Rodagem), que 
congregará representantes de as-
sociações e departamentos ligados 
a estradas e rodovias de todo o 
Brasil e até do exterior.

- O Enacor é um dos maio-
res eventos conjugados, envolven-
do rodovias, pavimentação, tecno-
logia, logística, trânsito e mobilida-
de do país. Será um gol de placa 
do governo do estado trazer o 
encontro para o Rio, pela primeira 
vez. É uma das prioridades deste 
governo e da nossa gestão forne-
cer ferramentas para melhorar a 

infraestrutura e o desenvolvimento 
do estado e da nossa população - 
disse o presidente do DER, Uruan 
Cintra de Andrade, que pleiteou a 
vinda da encontro nacional para o 
Rio de Janeiro.

Em reunião realizada na 
sede do departamento, no Rio, 
representantes do DER-RJ se 
encontraram com o presidente 
da ABDER, Ruimar dos Santos, 
e com o superintendente Rui Cor-
rêa Vieira. Ficou instituída uma 
comissão interna para ajudar na 
organização do evento e interagir 
com a associação brasileira, que 
tem sede em Brasília.

- Esses encontros propi-
ciam importantes intercâmbios 
técnicos entre os DERs, além de 
oferecer minicursos, palestras 
apresentadas por autoridades na-
cionais e internacionais do setor, 

apresentações de workshops e 
exposição de materiais, equipa-
mentos e serviços, por exemplo. 
É o maior encontro rodoviário do 
país. Ou, talvez, da América Latina 
- afi rmou o presidente da ABDER.

A estimativa do evento é 
de 1,5 mil participantes de todo 
o Brasil e do exterior, entre uni-
versitários e alunos de centros 
de desenvolvimento tecnológicos; 
parceiros de negócios; empreitei-
ros e representantes de constru-
toras de obras públicas (viárias 
e rodoviárias); representantes de 
prefeituras e dos DERs; órgãos 
de obras; agências reguladoras; 
concessionárias de rodovias; em-
presas de engenharia, consultoria, 
projetos, gerenciamento de obras, 
pavimentação; locadoras de má-
quinas e equipamentos.

Ascom do DER

O Certifi cado de Registro 
de Licenciamento de Veículo 
(CRLV) pode ser enviado, a 
partir de agora, pelos Correios, 
sem custo adicional. É o que 
determina a lei nº 8544/19 do 
deputado Luiz Paulo (PSDB) e 
que foi sancionada pelo gover-
nador Wilson Witzel e publicada 
no Diário Ofi cial do Executivo.

A norma altera a lei nº 
8371/2019 que permitia a entre-
ga do documento pelos Correios 
com Aviso de Recebimento (AR) 
para o endereço cadastrado 
do veículo e os custos corres-
pondentes à remessa eram 
pagos pelo proprietário. “Não 
pode haver custo adicional, já 
que o serviço está incluído nas 
cobranças feitas pelo Detran 
para a emissão do documento”, 
justifi cou o deputado.

Comunicação
 Social  

Rio sediará o maior encontro 
rodoviário do país pela primeira vez

Agora é lei: documento de veículo deverá ser enviado 
pelos correios sem custo adicional

Divulgação

Reprodução da Internet
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Dentre mulas sem cabeça, caiporas, curupiras, Saci 
Pererê, duendes,  boto tesudo, loura do banheiro,  lobisomem, 
chupa cabra, caboclo que traz o seu amor em três dias e 
outras lendas, no que acredito mesmo é em vampiros.

Há pessoas que não querem nada menos do que 
seu sangue.

LENDAS

Um repasse men-
sal de R$ 87,3 mil a mais 
para o orçamento do mu-
nicípio para os serviços 
de saúde foi no que re-
sultou a última reunião 
do prefeito na Secretaria 
de Estado de Saúde. O 
valor vai ser destinado 
para o custeio da rea-
l ização mensal de 22 
procedimentos endovas-
culares extracardíacos 
no Hospital Alcides Car-
neiro, que foi creden-
ciado pelo Ministério da 
Saúde para a realização 
de intervenções de alta 
complexidade. Na oca-
sião em que foi discutida 
a implantação do serviço, 
o secretário de Estado de 
Saúde, Edmar Santos, se 
comprometeu a contribuir 
com o incremento do par-
que tecnológico do centro 
cirúrgico no HAC, com a 
doação de equipamentos 
e mobiliários que somam  
mais R$ 1,8 milhão.

Em contrapartida, 
a Secretaria de Saúde se 
comprometeu a apresen-
tar projeto de cirurgias 
ginecológicas para a Re-
gião Serrana.

Para a implanta-
ção do serviço, o secretá-
rio de Estado se compro-
meteu a contribuir com a 
doação de dois aparelhos 
para a realização de cirur-
gias endovasculares, que 
custam R$ 800 mil cada, 
além de duas macas ao 

custo de R$ 100 mil cada.
Com mais de 700 

atendimentos realizados 
somente no primeiro se-
mestre deste ano em 
procedimentos cardiovas-
culares, o Hospital Alcides 
Carneiro irá ampliar os 
atendimentos por conta 
do credenciamento forma-
lizado pelo Ministério da 
Saúde. Anualmente será 
destinado R$ 1 milhão 
para os serviços. Hoje o 
setor vascular do HAC 
conta com suporte para o 
atendimento ambulatorial, 
exames, procedimentos e 
cirurgias. Em 2018, foram 
atendidos 1.537 pacien-
tes, sendo 866 em con-
sultas, 287 em cirurgias e 
384 procedimentos.

A habi l i tação é 
fruto das reivindicações 
feitas pelo prefeito desde 
2017 e reforçadas em 
agosto, quando o prefeito 
liderou uma comitiva de 
secretariado em Brasília 
e reivindicou recurso para 
diferentes setores do go-
verno municipal. Com a 
nova habilitação, o hos-
pital receberá o custeio 
do governo federal para 
a realização das cirurgias 
de alta complexidade, 
como por exemplo, as 
de aneurismas. Essas 
intervenções requerem 
recursos para a utilização 
de próteses e materiais de 
alto custo.

petropolis.rj.gov.br

Secretaria de Estado 
de Saúde destina 

equipamentos 
para a implantação 

das cirurgias 
endovasculares no 

HAC

O mês mudou e com ele vem 
uma nova edição do Cidade Solidária. A 
linda localidade de Lumiar será o local a 
receber o projeto no dia 20 de outubro, 
de 9h às 16h, na Escola Municipal Acyr 
Spitz. Dando continuidade ao formato 
das últimas edições, de um dia de pro-
gramação recheada, esta é uma ótima 
oportunidade de passar o domingo 
aproveitando as diversas atividades 
úteis e lúdicas, todas de graça. 

Já foram mais de 28 mil atendi-
mentos realizados pelas Secretarias do 
município juntamente com os parceiros 
que abraçaram o Cidade Solidária. 
Alguns serviços são: o ônibus da Saú-
de Bucal, a solicitação de exames de 
mamografi a, os cães para adoção, os 
cortes de cabelo, esmaltação de unhas, 
massagem, DJ, Ônibus Biblioteca, o 
Eco Ônibus com orientações sobre 
preservação do meio ambiente, os 

espaços temáticos, como o mundo dos 
games, e muitas outras atividades que 
os participantes poderão usufruir.

Para aproveitar integralmente 
os serviços oferecidos, é importante 

que tenham em mãos os seguintes 
documentos: identidade, CPF, cartão 
do SUS, comprovante de residência e 
carteira de vacinação.

novafriburgo.rj.gov.br

Próxima edição do Cidade 
Solidária prestigiará Lumiar

As empresas e instituições 
bancárias da capital que prestam o 
serviço de fornecimento e aluguel 
de máquinas ou leitores de cartões 
de crédito ou débito terão 48 horas 
para o restabelecimento dos apa-

relhos fornecidos que estiverem 
com defeito. Nos demais muni-
cípios, o prazo é de 72 horas. A 
partir do momento da comunicação 
de inoperância do equipamento, 
as companhias terão este tempo 

estipulado para realizar a assis-
tência técnica ou a substituição da 
máquina. É o que determina a lei nº 
8546/19 de autoria do ex-deputado 
Figueiredo e que foi sancionada 
pelo governador Wilson Witzel.

Caso a norma seja des-
cumprida, o infrator estará sujeito 
às penalidades previstas pelo 
Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).“O objetivo é ampliar a 
gama de direitos dos comerciantes 

e dos cidadãos fl uminenses que 
utilizam as máquinas de cartões 
como acessório de melhoria de 
suas atividades mercantis”, justifi -
cou o ex-parlamentar.

Comunicação Social

Agora é lei: empresas da capital terão 48 horas 
para restabelecer serviços de máquinas de cartão

Prefeitura promove, em parceria com SEBRAE, 
cursos para fornecedores

Divulgação

Divulgação


