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Taxistas têm curso para conhecer
melhor a história dos atrativos e
receber visitantes em Teresópolis

Gabarito do
Enem 2019
está disponível

Governo do estado
garante realização
de Árvore da Lagoa

Foi realizada na semana passada a primeira
capacitação de motoristas de táxi de Teresópolis.
Acompanhado pelo subsecretário de Turismo, Henrique Silva, um grupo de taxistas fez um city tour para
conhecer a importância histórica e cultural de vários
atrativos da cidade.
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou os gabaritos com as
respostas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de
2019. Apesar da possibilidade de conferência do gabarito, as
notas dos estudantes ainda serão reveladas.
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Um dos principais eventos do calendário turístico do Rio de Janeiro, que estava ameaçado de não
acontecer por falta de patrocínio, a Árvore de Natal
da Lagoa está garantida este ano graças ao apoio do
governo do estado.
Pág 04

Estado entrega 72 ambulâncias
para 47 cidades ﬂuminenses

Prefeitura
de Nova
Friburgo inicia
preparativos
para o “Natal de
todos os povos”
c
m
y
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Divulgação / rj.gov.br

A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Nova
Friburgo dá início aos preparativos das atividades do “Natal
de todos os povos”. Participaram do encontro os secretários
de Turismo, Ricardo Reis, e
de Cultura, Mário José Bastos Jorge (Marinho), além do
subsecretário de Turismo,
Júnior Tardin, e da integrante
da equipe da organização,
Tatianne Quima. Os festejos
serão realizados durante o
período do advento em vários
pontos da cidade.
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Segunda edição
da campanha Natal
Solidário será promovida
pela Prefeitura de Nova Friburgo
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Itaipava
terá desﬁle de Natal
em dezembro

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Doações podem ser feitas até 10 de dezembro

A Prefeitura de
Nova Friburgo, por meio
da Guarda Civil Municipal,
inicia a campanha Natal
Solidário 2019. O intuito é
arrecadar brinquedos para
crianças de creches e escolas que ﬁcam em comunidades carentes da cidade.
As doações podem ser
feitas até 10 de dezembro.
Os postos de arrecadação ﬁcam no Centro

de Atendimento Turístico,
que funciona na Praça
Dermeval Barbosa Moreira – Centro, de domingo
a quinta-feira, das 09h às
17h, e sextas e sábados,
das 09h às 19h; e ainda
na Av. Alberto Braune, 223
(antiga Rodoviária Leopolidina), que recolhe doações
na Ouvidoria, de segunda
a sexta, das 11h30 às 17h.
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A cerimônia de entrega
de 72 ambulâncias a 47 cidades
ﬂuminenses marcou, na última
semana, o ‘Virando o Jogo na
Saúde’. O evento, no Palácio
Guanabara, teve o objetivo de
apresentar as ações e resultados
do Governo do Estado na área da
saúde durante os primeiros dez
meses da atual gestão. O governador Wilson Witzel, ao lado do
vice-governador, Cláudio Castro,
e do secretário de Saúde, Edmar
Santos, falou sobre os avanços
do setor que, até o momento, já
repassou recursos da ordem de
R$ 450 milhões aos 92 municípios do estado.
- A região mais populosa
do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, recebe o maior número
de ambulâncias...
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Codin lança site
para atrair novos
investidores

Divulgação / Web

Divulgação / Web

Desfile é uma parceria entre a prefeitura e o Petrópolis Convention & Visitors Bureau

Empresários terão acesso a dados socioeconômicos por regiões e por setor

Com a cidade “vestida” de Natal por todos os
lados, os distritos também
entram no clima de uma
das festas mais aguardadas pelos petropolitanos e
turistas. Em Itaipava, por
exemplo, além de toda
decoração especial do
Natal Imperial, a região
também vai receber um
desﬁle temático, no dia 14
de dezembro, sábado. Se-

Já está na rede a
nova ferramenta virtual
da Companhia de Desenvolvimento Industrial do
Estado do Rio de Janeiro
(Codin) voltada para empreendedores interessados em investir no Estado
do Rio de Janeiro. O novo
Portal da Codin tem visual
mais moderno, versões
de conteúdo em inglês,
francês e espanhol, e o

rão 160 crianças que vão
transformar um trecho da
Estrada União e Indústria
em passarela para contar
a história de São Nicolau,
um bispo que virou santo
e deu origem à ﬁgura do
Papai Noel.
A concentração
será às 18h30 na altura
do Shopping Estação Itaipava.
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mais importante: informações e serviços estrategicamente elaborados para
a promoção do desenvolvimento econômico
ﬂuminense. No novo site,
as empresas poderão
encontrar oportunidades
de negócios oferecidas
de acordo com o setor e
em diferentes regiões do
Estado.
Pág 04
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 15ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 11 de novembro de 2019.
Aos onze dias do mês de novembro 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 15ª 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 Emenda
ao Regimento Interno de n.º 002/2019, do Poder Legislativo, que Modiﬁca a
redação do art. 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Carmo.
Emenda Modiﬁcativa e Aditava ao Projeto de Lei de n.º 072/2019, da Comissão
de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei n.º 072/2019, do Poder Executivo,
que institui a Gratiﬁcação Natalícia, a ser concedida aos servidores municipais inativos. Projeto de Lei n.º 073/2019, do Poder Executivo, que autoriza o
Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bens públicos
inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras providências.
Projeto de Resolução n.º 003/2019, dos Vereadores Marco Dalboni, Humberto
Menezes Caetano, Juliano de Souza Braga, Valquíria Aparecida de Moraes, Rita
Estefânia Gozzi Farsura, Samuel Cássio Cunha, Naziano Carvalho de Azevedo,
Romerito José Wermelinger Ribeiro, Anacláudia dos Anjos Ribeiro e Wilde
Rodrigues Curty, que Dispõe sobre a ﬁliação da Câmara Municipal de Carmo
à Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Projeto de Decreto Legislativo de n.º 023/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, que concede
Título de Cidadã Carmense a Sra. Iraci Teixeira Leitão Fajardo. Indicação n.º
292/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, buscando o retorno
do café da manhã dos servidores braçais. Indicação n.º 293/2019, do Vereador
Naziano Carvalho de Azevedo, solicitando Médico Veterinário para Vigilância
Sanitária. Indicação n.º 294/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura,
buscando pavimentação e calçamento para Rua José Cassani, no Bairro Sol
Maior, nesta Cidade. Indicação n.º 295/2019, do Vereador Juliano de Souza
Braga, solicitando que seja disponibilizado, na localidade da Colônia Teixeira
Brandão, espaço para os taxistas e mototaxistas trabalharem durante a realização
de evento que ocorrerá nos dias 22 a 24 deste mês. Indicação n.º 296/2019, do
Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, buscando aquisição de bomba para a
estação de capacitação de água. Indicação n.º 297/2019, do mesmo Vereador,
solicitando providências quanto ao esgoto presente na Praça do Peixe, assim
como a limpeza e a revitalização da mesma, no Distrito de Porto Velho do Cunha.
Além de varredor para o Distrito já citado e para a Ilha dos Pombos e Córrego
da Prata. Pedido de Informação n.º 028/2019, do Vereador Naziano Carvalho de
Azevedo, solicitando informações a respeito da economia gerada para os cofres
do município com a não disponibilização do café da manhã para os servidores
braçais. Moção n.º 110/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, de
aplausos para com o Sargento Ricardo Fernandes do Destacamento do Corpo
de Bombeiros Militar 1/16 de Carmo/RJ. Moção n.º 111/2019, dos Vereadores
Naziano Carvalho de Azevedo e Valquíria Aparecida de Moraes, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Manoel Nascimento de Melo Filho. Moção n.º 112/2019,
do Vereador Marco Dalboni, de aplausos para com o Sr. Jair Silva. Ofício n.º
019/2019, convidando os nobres vereadores para o simulado que a Prefeitura
realizará através da Defesa Civil no dia 23/11/2019 às 9hs em Porto Velho do
Cunha. Por solicitação do nobre Vereador Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr.
Presidente, mandou constar em ata o seu pronunciamento: “Nas pesquisas que eu
ﬁz, essa Casa está cometendo um crime de ter criado a lei e não ter implantado
ela, que é de 1º de janeiro. Segundo as informações que eu tenho, os advogados
que eu consultei, essa lei foi criada e o mínimo que essa Casa poderia fazer é
ter a responsabilidade de implantar a lei. Como não implantou e está revogando
agora. Gostaria que constasse em ata que eu vou procurar meus direitos, não
vou discutir com ninguém, nem quero, mas eu queria dar uma sugestão para o
meu amigo Salvador, já que ele quer revogar essa lei. Dá exemplo, o Senhor está
criando o troco solidário no município, devolve isso para as instituições sem
ﬁns lucrativos, que é o Asilo do Carmo, a APAE, Casa do Caminho, Sentindo
na Pele e Associação Protetora dos Animais. Está criando o troco solidário, está
sobrando R$160 mil. Eu, Marco Dalboni, Beto e Naziano vamos estar apresentando um projeto de lei direcionando para essas instituições, entendeu. Porque
o senhor aí vai dar exemplo. Aí vou bater palma para o senhor. Que devolva
para as instituições sem ﬁns lucrativos, que estão precisando de dinheiro, como
o Asilo, a APAE, a Casa do Caminho, a Associação Protetora dos Animais. O
senhor vai dar o exemplo que criou a lei e vai ser o primeiro a fazer a doação.
Eu vou ﬁcar feliz e quero convidar o senhor para assinar comigo o projeto de

lei para direcionar para o prefeito para fazer essa doação para as instituições.
Então, queria convidar todos os colegas para assinar comigo também, pois as
associações, eles trabalham o ano inteiro, estão precisando e o Presidente quer
devolver o dinheiro. Que devolva para essa ﬁnalidade.” O Sr. Presidente passou
a Ordem do Dia: O Projeto de Emenda ao regimento de n.º 002/2019, o Projeto
de Lei de n.º 073/2019 e o Projeto de Resolução de n.º 003/2019, apresentados
e lidos nesta Sessão, serão encaminhados para as comissões competentes para
estudo e parecer. O Projeto de Emenda ao Regimento Interno de n.º 001/2019,
que Modiﬁca a redação do §2º do art. 169 e do art. 232 do Regimento Interno da
Câmara Municipal do Carmo, foi submetido ao Plenário, em segunda votação,
e aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei de n.º 072/2019, que Institui a
Gratiﬁcação Natalícia, a ser concedida aos servidores municipais inativos, juntamente coma Emenda Aditiva e Modiﬁcativa ao referido Projeto de Lei, foram
submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei de n.º
017/2019, que Revoga a Lei Municipal nº 2003, de 14 de dezembro de 2018, foi
submetido ao Plenário e aprovado por 06 votos a 04 contrários dos nobres Vereadores Juliano de Souza Braga, Humberto Menezes Caetano, Naziano carvalho
de Azevedo e Rita Estefânia Gozzi Frasura. O Projeto de Lei de n.º 018/2019,
que Cria e Autoriza o Município de Carmo a implantar o programa TROCO
SOLIDÁRIO em benefício das Entidades Municipais e dá outras providências,
foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. As Indicações, as Moções
e o Pedido de Informação de n.º 028/2019, 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.

CONTRATADA: B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ
17.594.163/0001-42
DO OBJETO: Adquirir equipamentos e suprimentos de informática
nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
do Anexo I do Edital de Convite de nº 05/19 (Processo nº 12/19), constantes
dos itens 02 a 16 conforme Planilha Anexa à ATA constante do mencionado
processo.
DO VALOR E PRAZO: O preço total dos produtos adquiridos importa
no valor global de R$ 4.240,00, sendo o pagamento realizado no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento deﬁnitivo para o
item 01, conforme Planilha Anexa à ATA constante do referido processo.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste extrato de contrato
na imprensa oﬁcial (Jornal dos Atos Oﬁciais) que é condição indispensável para
sua eﬁcácia, será providenciada pela Administração da Contratante.
PROCESSO: N° 12/19.
CONTRATO Nº 12/19 – A
P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO
Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Carmo, 11 de novembro de 2019.
PORTARIA Nº 030/19
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/19 PARA ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.
RESOLVE
CONTRATADA: AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI
- ME – CNPJ 09.147.535/0001-64
DO OBJETO: Adquirir equipamentos e suprimentos de informática
nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
do Anexo I do Edital de Convite de nº 05/19 (Processo nº 12/19), constantes
dos itens 02 a 16 conforme Planilha Anexa à ATA constante do mencionado
processo.
DO VALOR E PRAZO: O preço total dos produtos adquiridos importa
no valor global de R$ 56.773,40, sendo o pagamento realizado no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento deﬁnitivo dos
itens 02 a 16 conforme Planilha Anexa à ATA constante do referido processo.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste extrato de contrato
na imprensa oﬁcial (Jornal dos Atos Oﬁciais) que é condição indispensável para
sua eﬁcácia, será providenciada pela Administração da Contratante.

Baixar a presente Portaria para:
I - NOMEAR, a título provisório, como SERVIDOR ESTATUTÁRIO
DO QUADRO PERMANENTE desta Casa Legislativa, criado através da Lei n°
1.972, de 05/06/2018, na categoria funcional adiante especiﬁcada e em decorrência do Concurso Público para provimento de cargos do quadro permanente
desta Câmara Municipal, realizado no dia 19 de agosto de 2018, na conformidade
do Edital de Concurso Público n° 02/2018, datado de 20/06/2018, publicado
nas páginas 3 do Jornal LOGUS AMBIENTAL LTDA.-ME, Ano I – nº 60, de
20/06/2018 e Edital de Convocação publicado na página 2 do mencionado jornal,
edição n° 072, de 12/09/2018, o candidato, a seguir relacionado, com efeito, a
partir do dia 02 de dezembro de 2019:
Cargo

Candidato (a)

Analista Legislativo - Técnico em Contabilidade: CAIO ALECSANDER SILVA RAMOS.

PROCESSO: N° 12/19.
II - O nomeado prestara estágio probatório no período durante o qual
serão feitas avaliações especiais de desempenho do mesmo.

CONTRATO Nº 12/19.
P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

III - Findo o mencionado prazo de dois anos, será transformada em
deﬁnitiva a nomeação dos que foram aprovados no estágio.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

IV - Lavre-se os respectivos termos individuais de posse.
Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/19 - A PARA ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

Carmo-RJ, 18 de novembro de 2019.
Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Prefeitura de Nova Friburgo inicia preparativos
para o “Natal de todos os povos”
A Secretaria de Turismo
da Prefeitura de Nova Friburgo
dá início aos preparativos das
atividades do “Natal de todos os
povos”. Participaram do encontro
os secretários de Turismo, Ricardo Reis, e de Cultura, Mário José
Bastos Jorge (Marinho), além do
subsecretário de Turismo, Júnior
Tardin, e da integrante da equipe
da organização, Tatianne Quima.

Os festejos serão realizados durante o período do advento em
vários pontos da cidade.
A reunião realizada na
última semana foi um desdobramento de várias outras já
realizadas desde o mês de
outubro visando fechar toda a
programação de Natal de Nova
Friburgo. Marinho destaca que
essa programação é construída

a várias mãos, com participação da sociedade, instituições
culturais, e inclusive, do poder
público.
Segundo Marinho, a Prefeitura de Nova Friburgo, e suas
secretarias de Turismo e Cultura
e demais secretarias, está reunindo todos os envolvidos em
torno da programação natalina,
que tem como tema “Natal de

todos os povos”, como em anos
anteriores. “Muita coisa está prevista para acontecer na cidade.
Temos mais de 40 atrações em
pouco mais de 25 dias. A cidade
vai estar recheada de conteúdo
cultural, artístico e, por que não,
religioso”, enfatiza o secretário
de Cultura.
As atrações contemplarão toda a cidade, como Olaria,

Cônego, Conselheiro Paulino
e o centro da cidade, como a
Avenida Alberto Braune e Praça
Dermeval Barbosa Moreira, além
do Teatro Municipal Laercio Ventura, na Praça do Suspiro. “Não
vão faltar atrativos, entretenimento e confraternização. Todos
estão convidados a participar”,
encerrou Marinho.
Eloir Perdigão

Itaipava terá desﬁle de Natal em dezembro
Com a cidade “vestida”
de Natal por todos os lados,
os distritos também entram no
clima de uma das festas mais
aguardadas pelos petropolitanos e turistas.
Em Itaipava, por exemplo, além de toda decoração

especial do Natal Imperial, a
região também vai receber um
desﬁle temático, no dia 14 de
dezembro, sábado. Serão 160
crianças que vão transformar
um trecho da Estrada União
e Indústria em passarela para
contar a história de São Nicolau,

um bispo que virou santo e deu
origem à ﬁgura do Papai Noel.
A concentração será às
18h30 na altura do Shopping
Estação Itaipava. De lá, o desﬁ le, que foi intitulado “Desﬁ le
de Velas São Nicolau”, sai com
as crianças às 20h, que se-

guem no sentido Centro, até o
Parque Municipal, onde será a
dispersão. Participam crianças
da Associação Filantrópica de
Petrópolis (Aﬁpe) e também de
escolas da região.
O desﬁle é uma parceria
entre a prefeitura e o Petrópolis

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

Convention & Visitors Bureau.
Responsáveis por crianças (de
08 a 12 anos) que queiram participar do desﬁle podem entrar em
contato com o IMCE até o dia 30
de novembro, no telefone: (24)
2233-1200.
petropolis.rj.gov.br

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
PORTARIA Nº 025/2019

2019.
RESOLVE:

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

Art. 1º Ficam suspensas as sessões ordinárias da Câmara
Municipal de Sumidouro do dia 18 de novembro de 2019.

Considerando que as sessões do dia de hoje, 18 de novembro de 2019, não têm matéria a ser apreciada;

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 18 de novembro de

Publique-se e cumpra-se.
Sumidouro, 18 de novembro de 2019.
RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA C.M.S.

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

Portaria nº 026/2019, de 01 de novembro de 2019.

de Cantagalo deverão ser objeto de apuração para identiﬁcação do servidor infrator.

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

Art. 6º - Para se evitar que os veículos autuados com multas ou outras
irregularidades ﬁquem impossibili-tados de trafegar, por falta de licenciamento, este
órgão público que detém a posse dos mesmos providenciou o efetivo pagamento
da multa, devendo de imediato apurar a responsabilidade do infrator, com vistas
ao ressarcimento aos cofres públicos.

Resolve:
Nomear, Letícia Cláudio Modesto, para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor Especial da Mesa Diretora, Símbolo DAS-5, de acordo com a Lei n.º
1.446/2018, de 14 de dezembro de 2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 01 de novembro de 2019.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 625/2019
Regulamenta na Câmara Municipal de Cantagalo a forma de indenização
ao Erário das multas de trânsi-to aplicadas aos veículos oﬁciais.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio
de Janeiro, FAZ SABER que o PLENÁRIO aprovou e o Presidente promulga a
seguinte:
RESOLUÇÃO
Art. 1º - Fica disciplinado no âmbito do Poder Legislativo de Cantagalo,
de acordo com os artigos 50 e 141 da Lei Municipal nº 10/90, os descontos em
folha de pagamento dos servidores responsáveis pelas multas de trânsito cometidas
quando em condução de veículo oﬁcial da Câmara Municipal de Cantagalo.
Art. 2º - Para ﬁns desta espécie normativa são considerados:
I-Veículos oﬁciais: veículos de propriedade ou posse do Poder Legislativo Municipal;
II-Servidor: todo aquele que presta serviços a Câmara Municipal de Cantagalo, investido em cargo efetivo ou em comissão, inclusive o empregado público;
III-Condutor: servidor que realiza a condução do veículo com a devida
autorização do representan-te do órgão, desde que seja habilitado pelas normas
nacionais para conduzir veículos de posse do órgão de representação popular.
Art. 3º - O condutor deverá dirigir o veículo de forma adequada, dentro
dos requisitos de segurança, ob-servando rigorosamente a legislação de trânsito.
Art. 4º - Os condutores de veículos oﬁciais são responsáveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, decorrentes de atos praticados
na direção dos mesmos.
Art. 5º - Todos os Autos de Infrações dos veículos da Câmara Municipal

Art. 7º - Após o requerimento de pagamento da infração, o Presidente ou
o Monitor de Viaturas deverão juntar cópia do Auto de Infração e do requerimento
de empenho e pagamento, autuando em pro-cedimento administrativo, com vistas
a garantir a ampla defesa e o contraditório.
Art. 8º - O servidor identiﬁcado como infrator poderá entrar com recurso
junto a JARI, o qual terá efeito suspensivo, enquanto pendente de julgamento, que
deverá ser acompanhado pela comissão pro-cessante.
Parágrafo único – o condutor que dispensar a defesa prévia e assumir
diretamente a infração e o ônus da mesma efetuará o ressarcimento da multa através
de pagamento em parcela única ou parcelada.
Art. 9º - O processo deverá ser enviado a Comissão Permanente de
Sindicância e Inquérito Administrativo, que deverá:
I. Apurar a responsabilidade, observado o contraditório e a ampla defesa;
II. Acompanhar o julgamento e eventual recurso junto a JARI;
III. Elaborar termo de acordo de parcelamento, se for o caso;
IV. Encaminhar o processo com o relatório ﬁnal ao Presidente da Câmara Municipal que procedeu a abertura do procedimento administrativo, para
conhecimento e decisão.
Art. 10 - No caso da decisão ﬁnal da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo con-cluir pela responsabilidade do servidor identiﬁcado, e este optar pelo pagamento de forma parce-lada em folha de pagamento,
o processo deverá ser remetido ao Departamento de Pessoal para averbação do
desconto, na forma do art. 50 da Lei nº 10/90, de 05.06.1990.
Art. 11 - Se o servidor responsável pela multa não mais pertencer ao
quadro de pessoal do município, im-possibilitando assim o desconto do seu débito
em folha de pagamento, este será inscrito em dívida ativa, para posterior cobrança
amigável ou judicial.
Art. 12 - Poderão os condutores dos veículos sofrer medidas administrativas e disciplinares, de acordo com a gravidade da multa, de seus atos na condução do
veículo oﬁcial e suas sucessivas reincidências, onde serão consideradas as condições
operacionais e circunstanciais que resultaram na incorreta condução do veículo.
Art. 13 - Identiﬁcada à responsabilidade pelo condutor do veículo, o
Monitor de Viaturas deverá fazer a comunicação ao Departamento Estadual de
Trânsito do real infrator.
Art. 14 - O servidor ocupante do cargo de motorista que tiver sua Carteira
Nacional de Habilitação suspen-sa estará impedido de dirigir veículo oﬁcial, dev-

endo sua situação funcional ser objeto de proce-dimento administrativo disciplinar,
na forma da Lei nº 010/90.
Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
fazendo parte da presente o anexo I, revogada as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 08 de novembro de 2019.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente
José Augusto Filho
Vice-Presidente
Ozeas da Silva Pereira
Vice-Presidente
Emanuela Teixeira Silva
Primeira- Secretária
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Taxistas têm curso para conhecer melhor a história
dos atrativos e receber visitantes em Teresópolis
Foi realizada na semana
passada a primeira capacitação
de motoristas de táxi de Teresópolis. Acompanhado pelo subsecretário de Turismo, Henrique
Silva, um grupo de taxistas fez
um city tour para conhecer a importância histórica e cultural de

vários atrativos da cidade. Entre
eles, o centro de treinamento da
CBF, na Granja Comary, o Mirante do Soberbo, o Orquidário
Arabotânica e o Palácio Teresa
Cristina, sede da Prefeitura.
“O taxista é uma categoria de extrema importância na

cadeia de recepção ao turista,
pois é um dos primeiros contatos que o visitante faz quando
chega na cidade. Por isso,
investimos nessa rápida capacitação, para que os motoristas
de táxi tenham informações de
interesse para fornecer a quem

visita Teresópolis”, explicou
Henrique Silva.
O presidente da Associação dos Taxistas de Teresópolis, Rafael Vital, aprovou a
iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo. “É importante
o taxista aprender sobre os

pontos turísticos para informar
melhor o turista e até mesmo
os moradores, pois muitos não
conhecem a história das praças
e alguns prédios da cidade”,
opinou Rafael.
AsCom Teresopolis

Segunda edição da campanha Natal Solidário
será promovida pela Prefeitura de Nova Friburgo
A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Guarda Civil
Municipal, inicia a campanha Natal
Solidário 2019. O intuito é arrecadar brinquedos para crianças de
creches e escolas que ficam em
comunidades carentes da cidade.
As doações podem ser feitas até 10
de dezembro.

Os postos de arrecadação
ficam no Centro de Atendimento
Turístico, que funciona na Praça Dermeval Barbosa Moreira – Centro, de
domingo a quinta-feira, das 09h às
17h, e sextas e sábados, das 09h às
19h; e ainda na Av. Alberto Braune,
223 (antiga Rodoviária Leopolidina),
que recolhe doações na Ouvidoria,

de segunda a sexta, das 11h30 às
17h; além da própria sede da Guarda
Municipal, de segunda a segunda,
das 09h às 17h.
Esta é a segunda edição do
projeto que, em 2018, arrecadou cerca de 150 contribuições. Os brinquedos arrecadados nesta edição serão
entregues pelos guardas municipais

em escolas selecionadas por meio
do Programa Ronda Escolar.
Para o comandante da
GCM, Carlos Freitas, essa é uma
iniciativa que dá continuidade às
ações sociais concebidas pelo prefeito Renato Bravo, como o Cidade
Solidária. “Nosso intuito é envolver
a segurança pública nos projetos

sociais em andamento no Município
e também, trazer um Natal mais feliz
às crianças da rede pública municipal. Por tudo isso, esperamos até
superar a média de 150 brinquedos
distribuídos no ano passado, incentivando a relação das crianças com
as escolas para que elas tenham um
futuro melhor”.
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Codin lança site para atrair novos investidores
Já está na rede a nova ferramenta virtual da Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Estado
do Rio de Janeiro (Codin) voltada para
empreendedores interessados em investir no Estado do Rio de Janeiro. O
novo Portal da Codin tem visual mais
moderno, versões de conteúdo em
inglês, francês e espanhol, e o mais
importante: informações e serviços
estrategicamente elaborados para a
promoção do desenvolvimento econômico ﬂuminense. No novo site, as
empresas poderão encontrar oportunidades de negócios oferecidas de

acordo com o setor e em diferentes
regiões do Estado.
Dentre as variáveis contempladas, estão o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno
Bruto (PIB) Total e por setores de atividades, número de estabelecimentos,
principais atividades, número de empregos por setor de atividade, escolas
profissionalizantes, universidades.
Quem navegar pela nova página da
Codin também terá acesso a referências sobre infraestrutura social, meio
ambiente e ﬁnanciamento. Através de
links, os visitantes poderão acessar a

rede de apoio necessária para viabilizar a implantação de seus projetos,
com empresas e entidades de apoio
catalogadas por temas, propiciando
rápido acesso aos diversos órgãos.
Totalmente reformulado, o
novo site será referência em geolocalização permitindo visualizar a logística de rodovias, ferrovias, portos,
aeroportos, atividades econômicas
segmentadas - indústria, comércio,
turismo, serviço e agropecuária oferecida pelas diversas regiões do
Estado.
Ascom da Codin

O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

LEOCOTEA
Venha em forma de Fernão Capelo Gaivota.
Teça o linho
Proteja meu coração
Estou nu diante de um mundo
Com velas e âncoras
Mas hoje só meus braços
Podem me levar a Ítaca.

Governo do estado garante realização
de Árvore da Lagoa
Um dos principais eventos
do calendário turístico do Rio de
Janeiro, que estava ameaçado
de não acontecer por falta de
patrocínio, a Árvore de Natal da
Lagoa está garantida este ano
graças ao apoio do governo do
estado. A Secretaria de Cultura
e Economia Criativa fechou uma
parceria com a Light, que, por

meio da Lei de Incentivo à Cultura, custeará os R$ 14 milhões
necessários para o espetáculo
de luzes e cores, que será inaugurado no dia 14 de dezembro.
Segundo o governador Wilson
Witzel, a Árvore da Lagoa é
importante para a economia da
cidade e do estado e, por isso,
todos os esforços foram feitos

para que o empreendimento pudesse acontecer.
De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Ruan Lira, o governo iniciou
as negociações com empresas
depois de que a Prefeitura do
Rio informou que não iria dar
apoio ﬁnanceiro para a Árvore
da Lagoa.

— Quando soubemos que
a prefeitura não teria mais condições de aportar recurso para
que a Árvore fosse instalada este
ano, começamos a nos mobilizar.
É um símbolo do Rio de Janeiro. Assim, dentro o orçamento
da Secec, via lei de incentivo,
conseguimos viabilizar o evento
– contou o secretário.

Segundo estudo realizado
pela Fundação Getúlio Vargas, a
Árvore da Lagoa reuniu 400 mil
pessoas no ano passado, 10%
turistas de fora do estado. O
evento, que cria 3,8 mil postos
de trabalho temporários, tem potencial de gerar um retorno econômico de cerca R$ 250 milhões.
rj.gov.br

Gabarito do Enem 2019 está disponível
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
publicou os gabaritos com as
respostas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) de
2019.
Apesar da possibilidade

de conferência do gabarito, as
notas dos estudantes ainda
serão reveladas. Elas serão
calculadas usando uma metodologia chamada de “Teoria de
Resposta ao Item” (TRI), que
leva em consideração a média
de acertos total em determi-

nadas questões para calcular
a probabilidade de “chutes”
em questões mais difíceis. O
método, apelidado de “sistema
antichute”, cria um cálculo variável das notas. A previsão é que
o resultado ﬁnal seja divulgado
em janeiro de 2020.

As notas
A nota obtida no Enem
permite aos estudantes cursar
a graduação em universidades
públicas e privadas. É possível
também conseguir financiamento estudantil e participar
de programas como o Sistema

de Seleção Uniﬁcada (Sisu) e o
Programa Universidade Para Todos (ProUni). Quem tem o sonho
de estudar fora do Brasil pode
ainda usar a nota para ingressar
em cursos de 42 instituições de
Portugal, pelo Enem Portugal.
Com informações do Inep

Estado entrega 72 ambulâncias para 47 cidades ﬂuminenses
A cerimônia de entrega de
72 ambulâncias a 47 cidades ﬂuminenses marcou, na última semana,
o ‘Virando o Jogo na Saúde’. O
evento, no Palácio Guanabara, teve
o objetivo de apresentar as ações e
resultados do Governo do Estado na
área da saúde durante os primeiros
dez meses da atual gestão. O governador Wilson Witzel, ao lado do
vice-governador, Cláudio Castro,
e do secretário de Saúde, Edmar
Santos, falou sobre os avanços
do setor que, até o momento, já
repassou recursos da ordem de R$
450 milhões aos 92 municípios do
estado.
- A região mais populosa do
Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, recebe o maior número de
ambulâncias. São, ao todo, 19 viaturas, para os 11 municípios desta
região, além das demais cidades
ﬂuminenses. Vimos o depoimento
de um dos trabalhadores que atuam
na direção destes veículos, que falaram sobre a qualidade do material
que estamos entregando no dia de
hoje. Quero ressaltar também o
trabalho que está sendo feito pela
Secretaria de Saúde por meio dos
coﬁnanciamentos, que é uma ajuda
extra aos municípios para investimento no atendimento à população.
Nossa meta é ﬁnalizar o ano com o
repasse de R$ 500 milhões - aﬁrmou o governador Wilson Witzel.
As 72 ambulâncias, padrão
SAMU 192, foram adquiridas com
investimentos estaduais no valor
de R$ 12,4 milhões. Cada veículo - equipado com maca retrátil,
cilindros de oxigênio e ar comprimido, imobilizadores, pranchas de

resgate, entre outros itens - custou
R$ 172,2 mil. Só foram contemplados municípios que têm o serviço
habilitado e qualificado pelo Ministério da Saúde. Os furgões da
Mercedes-Benz foram adaptados
para ambulância de suporte básico
ou avançado de vida.
- A entrega destes veículos
simboliza uma ajuda na reestruturação do serviço móvel de urgência e
emergência, o que signiﬁca que a
população terá mais segurança no
pronto atendimento. É importante
que expliquemos os critérios que foram usados para a entrega das ambulâncias aos municípios do estado.
O primeiro é que as cidades sejam
habilitadas ao SAMU. Em seguida,
o número de veículos seguiu de
acordo com o número de habitantes
de cada município. Outro fato que
merece destaque são os parceiros
que tivemos neste processo: Corpo
de Bombeiros, a Polícia Militar e o
Detran-RJ nos ajudaram em toda a
logística para que as ambulâncias
estejam prontas para a utilização
de cada cidade - disse o secretário
de estado de Saúde, Edmar Santos.
Durante a cerimônia, estavam presentes ainda os secretários
André Moura (Casa Civil e Governança) e Cleiton Rodrigues (Governo), além de deputados federais,
estaduais e prefeitos.
O presidente da Associação
de Municípios do Estado do Rio de
Janeiro (AEMERJ) e prefeito de
Piraí, Dr. Luis Antonio, ressaltou a
importância dos repasses ﬁnanceiros para a recuperação da estrutura médico-hospitalar do interior
ﬂuminense.

- Em nome dos prefeitos e
da AEMERJ, gostaria de agradecer
ao Governo do Estado por esta
ajuda aos municípios ﬂuminenses.
Todos nós vivemos uma crise e a
falta de recursos nos afeta muito. E,
depois de muito tempo, o Governo
retorna com os coﬁnanciamentos, o
que nos ajuda bastante, sobretudo,
auxilia a população do Rio de Janeiro. A partir desta iniciativa, estamos
conseguindo recuperar a estrutura
da saúde, como alguns hospitais falou o presidente da associação.
Ações e resultados da saúde
em 2019 - Coﬁnanciamentos
Só nos primeiros dez meses
de 2019, cerca de R$ 450 milhões
já foram destinados às 92 cidades
ﬂuminenses por meio do programa
de cofinanciamentos da Secretaria de Estado de Saúde (SES).
A pasta desenvolveu a estratégia
da regionalização, a partir do foco
no atendimento de saúde próximo
do cidadão. A meta da secretaria é
terminar o ano com R$ 500 milhões
investidos na saúde.
Investimento na Prefeitura do
Rio
O Governo do Estado vai
investir R$ 174 milhões nos hospitais Albert Schweitzer e Rocha
Faria. São R$ 6 milhões por mês
nos próximos 24 meses, além de
cinco meses retroativos. O acordo
entre as administrações estadual e
municipal prevê ainda um repasse
de cota única de R$ 60 milhões
para a saúde do município a ser
usado em melhoria nas unidades
da Prefeitura do Rio. Além desses

valores, a Secretaria de Saúde já
repassou mais de R$ 32,5 milhões
por coﬁnanciamento.
Climatização nas unidades
estaduais
Ao todo, foram comprados
650 novos aparelhos de ar-condicionado para climatizar a rede estadual
de saúde. Foram cerca de R$ 1
milhão investidos só no primeiro semestre deste ano. As UPAs também
tiveram seus aparelhos consertados
e a manutenção foi posta em dia em
diversas unidades do estado.
Repasse para o Hospital da
Posse (Nova Iguaçu)
Repasse de R$ 5 milhões
por mês para o Hospital da Posse.
Até o início da nova gestão, a unidade recebia apenas R$ 1,5 milhão
com repasses inconstantes. Com
o novo recurso, a unidade melhorou a infraestrutura beneﬁciando
o atendimento aos moradores da
Baixada, como a reforma de toda
a ala de enfermaria, com 40 salas.
Sete já foram entregues e as obras
continuam.
Ao todo, o Governo do Estado já repassou R$ 50,6 milhões à
Prefeitura de Nova Iguaçu para manutenção do HGNI e a Maternidade,
incluindo R$ 10 milhões por meio
de coﬁnanciamento para fortalecer
diferentes serviços de saúde, como
exames e cirurgias, melhorias para
UPAs e SAMU, compra de medicamentos e ampliação da atenção
básica local.
Programa Estadual de
Transplantes

Até novembro, já foram 118
órgãos transportados por helicópteros em 2019. Além disso, o programa atingiu o recorde de captação
em um único mês: 81 órgãos. O
índice de aceitação de famílias que
doaram órgãos de parentes subiu
para 67%.
RJ atinge marca de 3 mil
cirurgias bariátricas
O Programa de Cirurgia Bariátrica do Estado do Rio atingiu, no
último mês de outubro, a expressiva
marca de 3 mil cirurgias realizadas
gratuitamente pelo SUS. Único
no Brasil a realizar operação por
meio de videolaparoscopia na rede
pública, o Estado do Rio de Janeiro
passou de 20 cirurgias feitas por
ano para 480 por mês, um aumento
de 2.300%. Números que colocam
o estado no topo na realização de
cirurgias em obesos mórbidos e
severos no país.
Modelo de atendimento
norte-americano é inaugurado
no HEAL
A nova sala na emergência
do Hospital Estadual Azevedo Lima
(HEAL) conta com sete leitos e passou por três meses de obras. Adota
modelo semelhante ao utilizado
em modernos centros de trauma
dos Estados Unidos, que inclui a
integração de todo o sistema de
atendimento, desde o momento do
resgate do paciente até o atendimento na unidade, tempo chamado
de “Hora de Ouro”, com contato
prévio entre a equipe de resgate e
o hospital.
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