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Casa da Cultura entra em reforma
Luiz Souza

Depois de anos sem cuidados, a Casa da
Cultura Manoel Gonçalves de Souza Portugal
entrou em obras. A iniciativa prevê a reforma
geral do prédio e a conclusão da recuperação
do acervo documental da cidade de São João
Marcos. Os recursos para a execução da obra

são de R$ 157.123,31. A maior parte, R$
95.845,22 são oriundos de convênio com a
Eletronuclear e são referentes às compensações ambientais da construção de Angra 3.
Os outros R$ 61.278,09 são de contrapartida
da Prefeitura.
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Efetivos terão
cartão alimentação

Final de semana
com muito esporte

A Prefeitura Municipal está disponibilizando para
seus funcionários efetivos o cartão alimentação no
valor de R$ 100 mensais. A empresa que apresentou a melhor proposta foi a Green Card e o processo está em fase de homologação. A intenção
da Prefeitura é que os servidores recebam o mais
rápido possível o benefício.
Página 8

O final de semana no município será repleto de
atrações esportivas. O Campeonato Municipal de
Futsal e a Copa Rio Claro de Futebol seguem em
sua segunda rodada. Os jogos acontecem em Rio
Claro e Lídice e o público está convocado a torcer
pela sua equipe favorita. A organização é da Subsecretaria de Esporte e Lazer.
Página 5
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MorrodoEstadocontacomtrabalhode“amor”
Luiz Souza

Rio Claro
José Maria Cordeiro é
funcionário do quadro efetivo da Prefeitura Municipal
de Rio Claro, lotado no
Departamento de Arrecadação, no qual continua
exercendo a função. Atualmente, representa a comunidade do Morro do Estado, através do cargo de
administrador regional. O
prefeito Raul Machado o
convidou para assumir o
cargo e, mesmo sabendo
que não ganharia a mais,
ou seja, gratificação além
do salário normal, por sua
função na Prefeitura, José
Maria logo aceitou, não
impôs nenhuma condição.
Ele é reconhecido por
estar sempre pronto a trabalhar e por nunca fugir à
luta junto à comunidade.
Cordeiro está sempre disposto a ouvir as reivindicações, mesmo aos sábados,
domingos e feriados e a
qualquer hora, com jeito
paciente e bem-humorado.
“Sei que é um desafio.
Sei que a Prefeitura tem
poucos recursos, mas por

amor ao que faço e por
gostar muito da minha comunidade, tudo fica mais
fácil”, diz.
E desde que assumiu o
cargo, as melhorias estão
surgindo. As reivindicações
do dia a dia da comunidade são atendidas na medida do possível. Os quebramolas nos lugares necessários, manutenção da iluminação pública, novas luminárias e reformas são algumas melhorias conseguidas. As casinhas para latões de lixo já começaram
a ser construídas.
“Vamos investir no lazer,
como festas tradicionais. O
projeto de revitalização da
Cachoeira da Vila Velha
com piscina natural já está
em andamento e também
o projeto da rua que liga
as casas do Jatobá com a
Rua São João Marcos”,
conta José Maria, lembrando que esta foi uma
das primeiras conversas
com o governo.
Ele afirma ainda que a
Subprefeitura da comunidade logo estará funcionando, falta apenas a pintura.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
LICENCA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA – LAS No. 002-03/2011
A Prefeitura Municipal de Rio Claro atraves da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pelo Decreto
no. 42.050 de 25 de setembro de 2009 e Convenio assinado entre o
Estado do Rio de Janeiro e o Municipio de Rio Claro, em 28 de dezembro
de 2010, concede a presente Licenca, que autoriza :
A FUNDACAO DE SAUDE DE RIO CLARO
Endereco: Avenida Joao Baptista Portugal, no 289, Centro – Rio Claro
CNPJ/CIC: 10.605,983/0001-43
A REALIZAR CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE
No seguinte local: Rua Antonio Machado Filho, no 239, Vila Nova Passa
Tres – Rio Claro - RJ
Area total: 1620,00m2 Area total de Intervencao: 1620,00 m2
Coordenadas geograficas: Latitude 22o 41' 27,27•h S
Longitude
44o 01' 12,49•h W
Mario Vidigal Barbosa Junior
Secretario Municipal de Meio Ambiente

Zé Maria iniciou melhorias no Morro do Estado
Já o campinho de futebol de areia, na propriedade do Donguinho, com pista de jogo de malha, a volta dos torneios e campeonatos esportivos estão ca-

minhando. A limpeza de
capina é primordial e necessária, mas como a comunidade é grande e a
mão de obra é pouca,
José Maria pede paciência

a todos e diz que logo vai
ficar tudo limpo, já que a
manutenção é mais fácil.
“Estou nesta luta por
amor, pode confiar, muito
obrigado”, finaliza José Maria.
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Deputado quer royalties da energia
nuclear para estado e municípios
ploração de petróleo, gás
natural, recursos hídricos
e minerais, mas deixou
de fora a energia nuclear.
Além desta atividade gerar risco de danos ambientais, coloca em perigo
a população que reside
no local onde a atividade
é realizada.
Esta situação impôs
aos estados e municípios onde se situam essas usinas, pesados
ônus decorrentes da ne-

cessidade de prevenção
de efeitos danosos à
população em caso de
acidente nuclear, como
manutenção de vias de
escoamento, hospitais
bem aparelhados, treinamento e orientação da
população, entre outras.
O deputado lembrou
ainda das notícias relacionadas ao acidente
nuclear ocorrido durante o terremoto do último
dia 11, no Japão.

Prefeito de Barra do Piraí
cumprimenta prefeito Raul
pela fiscalização na Represa

Se o projeto for aprovado, Rio Claro poderá ser beneficiado

Rio Claro
O deputado federal
Fernando Jordão elaborou
um projeto de lei (nº 744,
de 2011) que adiciona um
artigo à lei nº 4.118, de 2
de agosto de 1962, visando a instituir royalties
aos estados e municípios
no resultado da exploração de energia nuclear. O
artigo inserido (20-A) propõe a concessão de participação especial em 10%
no faturamento bruto da

exploração de energia nuclear aos estados, municípios sedes e municípios
limítrofes àqueles onde
estiverem instaladas as
usinas nucleares.
De acordo com o projeto, os recursos da participação serão distribuídos
em proporção de 20%
para os estados e distrito
federal, 40% para município de localização das
usinas, 30% para os
municípios limítrofes e
10% para os municípios

onde haja depósitos de
rejeitos radioativos.
Com a aprovação da
lei, o município de Rio
Claro será beneficiado
com essa porcentagem,
por também estar em
área de risco, em caso
de acidente nuclear no
município de Angra dos
Reis.
O deputado argumenta
que a Constituição Federal concede participação
no resultado de atividades econômicas de ex-
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Posto de Defesa Agropecuária
comemora resultados
Luiz Souza

Rio Claro
Em dezembro de 2010, o
Posto Municipal de Defesa
Agropecuária completou um
ano de funcionamento em Rio
Claro. Os primeiros resultados já foram obtidos. É o
que mostra o relatório divulgado pela responsável pelo
posto, a bióloga Renata Barbosa. De acordo com a avaliação feita, o governo municipal ficou mais próximo dos
produtores rurais no setor da
pecuária, pois o posto emitiu
um total de 315 Guias de
Trânsito Animal (GTA).
Através deste documento,
2.986 cabeças de bovinos foram vendidas para abate,
contribuindo para o abastecimento de carnes dos açougues da região; 2.070 cabeças de bovinos foram vendidas para outros produtores de
dentro do estado e de Minas
Gerais para cria, recria e engorda e 153 animais entre
bovinos e equinos participaram de leilão, cavalgada e

exposições no município e
região.
Renata explica que a GTA
permite o acompanhamento
da movimentação de animais,
evitando a introdução de doenças que possam pôr em
risco a população ou causar
prejuízos aos produtores. “É
importante ressaltar que os
valores expostos não representam 100% das movimentações de animais em nosso
município, porém atingimos a
meta do Estado”, explica.
Segundo Renata, ainda há
a necessidade dos proprietários de animais adquirirem
consciência sanitária, ou
seja, de se preocuparem com
a saúde de seus animais, realizando compra e venda de
animais sempre com a GTA.
A GTA também é importante para o produtor estar
regularizado, evitando problemas em fiscalizações.
Outras ações
Muitos produtores estiveram no Posto com o intuito

de receber informações sobre
doenças como a brucelose,
raiva nos herbívoros, controle
de carrapatos, verminoses e
manejo de pastos para combate à erva daninha e samambaia, que tanto intoxicam
os bovinos nas regiões frias
de nosso município. O Posto
recebeu declarações comprovando a vacinação contra a
brucelose de 1.085 bezerras
com faixa etária de 3 a 8
meses, ministradas a cada
período de seis meses.
Capacitação
Além das guias, o Posto
realizou curso de capacitação
para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Enfermidades, em parceria
com a Fundação de Saúde
de Rio Claro (Fusarc) e com
o Núcleo de Defesa Agropecuária de Piraí. O curso foi
importante para que pudessem percorrer a região para
divulgar as medidas preventivas para a erradicação da raiva.

Produtores podem procurar a Renata no Posto

Rio Claro representada na Mini Meia Maratona de Paraty
Rio Claro
O fundista Jorjão, da Cia. do Cooper de Rio Claro, disputou mais uma prova no último dia 20. Ele correu um percurso
de 18 km na 10º Mini Meia Maratona de Paraty. A prova
teve início no distrito de Patrimônio, na Estrada Rio-Santos, e
terminou no Centro Histórico da cidade.
Jorjão conta que esta é uma maratona difícil pois a maior
parte do percurso é em área íngreme. Por este motivo, muita
gente desiste e passa mal. Para esta prova, o fundista contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Claro, que
agora está patrocinando o atleta, e da Construtora Costa Mar.

Corrida em Rio Claro
A corrida de 5 km está marcada para este sábado, 2, no
município. A largada será na Praça Fagundes Varela, em Rio
Claro, e aqueles que não tiverem disposição para correr, poderão caminhar em qualquer ritmo. Os participantes terão acompanhamento durante a corrida. Os interessados podem procurar o Jorjão ou a Academia Espaço Fitness, que fica ao lado
do Fórum.
Para Jorjão, o objetivo é compartilhar o bem-estar de quem
pratica este esporte. A intenção é promover corridas durante
os sábados.

Jorjão com seu filho Pedro na chegada da prova
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Começa o Municipal de Futsal
Rio Claro
Todos já começaram a ficar atentos ao Campeonato
Municipal de Futsal. Os times estão buscando se manter na frente da tabela, dando
o melhor de si em cada jogo
da competição. A Subsecretaria de Esporte e Lazer, ligada à Secretaria de Educação,
é quem está organizando a
competição, que teve início
no último sábado, 26.
No Ginásio Poliesportivo
Batatão, em Rio Claro, o
Alambari enfrentou o Águias
Passatriense e o placar terminou em vitória para a equipe de Passa Três, por 6 a 4.
Em Lídice, no Ciep, houve
mais duas partidas. Triunfal
Auto Center venceu o Grupo
Jovem por 4 a 1 e o Panelaço empatou com a Estação,
por 2 a 2.
De acordo com o subsecretário de Esporte e Lazer,
Rogério de Castilho, os jogos
tiveram uma boa presença
de público e foram bem disputados. “Houve muita disputa, mas de maneira leal, sem
nenhuma anormalidade dentro
da partida”, comentou.
A próxima rodada é neste

sábado, 2. Alambari enfrenta
a Estação, às 17h, em Rio
Claro. Grupo Jovem joga contra o Panelaço, às 16h, em
Lídice. Triunfal e Águias se
enfrentam às 18h, em Rio
Claro.

Entenda
Os jogos vão acontecer
em Rio Claro, Lídice e Passa
Três. A competição foi dividida em dois grupos: na chave
A estão os times Grupo Jovem, Águias Passatriense e
Estação de Lídice; e na chave B, estão Alambari, Triunfal Auto Center e Panelaço.
Os times começam a se
enfrentar na primeira fase,
em dois turnos. A fase final
está prevista para acontecer
nos dias 28 de maio e 4 de
junho, quando será conhecido
o campeão. A Subsecretaria
espera um grande público
nos jogos, já que há vários
times representando seus distritos. Os jogos vão acontecer sempre na parte da tarde
no Ciep de Lídice, no Ginásio Poliesportivo Batatão, em
Rio Claro, e no Ginásio de
Passa Três.

Veja como está a classificação:
Chave A

Pontos

Jogos

Chave B

Pontos

Jogos

Águias Passatriense

3

1

Triunfal Auto Center

3

1

Estação de Lídice
Grupo Jovem

1
0

1
1

Panelaço
Alambari

1
0

1
1

Copa Rio Claro de Futebol tem início
Rio Claro
No último domingo, 27,
teve início a Copa Rio Claro
de Futebol 2011. As partidas
da primeira rodada aconteceram no Campo. O Águias
Passatriense vencei o Beira
Linha, por 6 a 1. No outro
jogo, o Alambari derrotou o
Nova Esperança por 3 a 2.
Nesta rodada, o Recreativo
folgou e só joga neste domingo, 03.
Os jogos correram tranquilos, sem grandes problemas

e o público compareceu ao
Campo para prestigiar o evento. O segundo jogo foi bastante disputado e atraiu os
olhares de todos.
A competição segue com
jogos todos os domingos.
Neste dia 3, o Nova Esperança enfrenta o Águias Passatriense, às 10h, e o Recreativo joga contra o Beira Linha, às 12h. A folga fica
com o Alambari.
De acordo com a Subsecretaria de Esporte e Lazer,
estas são as primeiras com-

petições mais longas do ano.
“Vamos seguir o calendário
até o final de 2011, com
competições de campo e
quadra”, disse Rogério de
Castilho, subsecretário. A intenção é trabalhar todas as
faixas etárias em competições. Além dos torneios municipais, Rio Claro vai disputar
competições estaduais e regionais.
Já a Copa Rio Claro vai
premiar o campeão, o vicecampeão e o artilheiro da
competição com troféus.

Confira a classificação atual:
Equipes
Águias Passatriense

Pontos
3

Jogos
1

Alambari

3

1

Nova Esperança

0

1

Beira Linha

0

1

Recreativo

0

0
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Dengue – É preciso ficar em alerta
Rio Claro

dência da doença é preocupante.

A dengue está cada vez
mais próxima. É preciso que
todos se conscientizem para
evitar que Rio Claro seja local de epidemia da doença. A
Vigilância em Saúde de Rio
Claro, órgão vinculado à Fundação de Saúde Rio Claro (Fusarc), está alertando a população. O diretor do Departamento
de Vigilância em Saúde, Marcos Penna, respondeu algumas
perguntas para esclarecer as
principais dúvidas que surgem.

O que acontece se uma
pessoa pegar dengue pela
segunda vez?
R: Neste caso os sintomas se manifestarão com
maior severidade, devido a
uma reação exagerada do sistema imunológico, podendo
haver inflamações e aumento
do risco de lesões nos vasos
sanguíneos, provocando hemorragias. Se a pessoa for infectada por uma terceira vez,
pode ser mais grave e uma
quarta vez, mais grave ainda.

Como está a situação da
dengue no Município de
Rio Claro?
R: A situação merece
alerta máximo, pois há vários
casos da doença ocorrendo
em municípios vizinhos. Além
disso, a população de Rio
Claro, por não ter tido contato
com nenhum dos subtipos virais, torna-se susceptível a
todos os quatro tipos. Ainda
temos o fato de várias pessoas trabalharem em locais
que se encontram infestados.
Como se não bastasse a circulação de 3 subtipos virais,
agora circula no Estado do
Rio o subtipo 4, que aumenta
o risco de infecção e de gravidade da doença.
O subtipo 4 é mais perigoso que os subtipos 1, 2
e 3?
R: Não. O avanço do
subtipo 4 é uma ameaça à
saúde pública, não pela virulência do vírus em si, mas
pela entrada de mais uma
variação do vírus. Quem já
teve dengue, causado por
um subtipo do vírus da dengue, não seria mais acometido pelo mesmo subtipo. Ou
seja, se houvesse apenas
um tipo de vírus da dengue,
ninguém teria dengue duas
vezes. Quanto mais variações
do vírus existirem, maior a
probabilidade de haver infecção. A possibilidade de reinci-

Como funcionam estas
mutações dos vírus?
R: O objetivo de todos os
vírus é se multiplicar. Se um
tipo de vírus foi muito disseminado, as pessoas que o
contraíram ficam imunizadas
pelo próprio vírus, tornandose resistentes a ele. Se o
vírus não tomar nenhuma providência ele acaba por ser
eliminado. Mas os vírus podem sofrer mudanças genéticas, que chamamos de mutações. Isto engana o sistema imunológico, que passa a
não reconhecer mais o vírus,
abrindo caminho para uma
nova infecção. É por isso
que às vezes um subtipo
some e aparece outro. O subtipo 4, por exemplo, está fora
de circulação há 28 anos.
Agora há várias pessoas que
não estão mais imunes a ele,
pois nunca tiveram contato.
O tipo 1 também estava sumido e está voltando este
ano.
Foi por causa destas
mutações que hoje temos
quatro subtipos de vírus da
dengue?
R: As mutações, além de
enganar o sistema imunológico, provocam mudanças bastante estratégicas para proteger o vírus. Assim eles podem conquistar seu principal
objetivo, que é se multiplicar.

Por exemplo, o subtipo I causa febre alta, dores nas articulações, dores atrás dos
olhos, deixando a pessoa
muito debilitada. O motivo
para esta ação do vírus é
manter a pessoa debilitada o
suficiente para não reagir à
picada do mosquito, podendo
o mesmo sugar o vírus por
mais tempo para depois de
infectado sugar outra pessoa
e disseminar o vírus. Quando
a pessoa é infectada pelos
subtipos mutantes II ou III,
além de sentir os mesmos
incômodos do Tipo 1, eles vieram com novidades, estes
subtipos interferem na cascata
de coagulação, não permitindo
a produção de plaquetas. Sem
plaquetas o sangue não coagula e o mosquito pode sugar
o sangue por mais tempo,
disseminando o vírus com
maior facilidade. Esta é a temível dengue hemorrágica.
Rio Claro corre risco de
uma epidemia?
R: Digamos que Rio Claro
oferece todas as condições
favoráveis aos vírus. Isto
ocorre, principalmente, por
sua população estar susceptível aos 4 subtipos virais, por
não ter sofrido nenhuma epidemia. De acordo com os trabalhos realizados, Rio Claro
só apresentou, até hoje, casos de dengue importados, ou
seja, a pessoa residia aqui,
mas foi infectada em outro
município. Além disso, devido às mudanças climáticas,
Rio Claro tem fatores climáticos bastante favoráveis
como: aumento do índice de
chuvas e temperaturas elevadas no verão, o que favorece
a proliferação do mosquito
transmissor.
Existem algum tipo de
vacina ou medicamento que
evite ou cure a dengue?
R: Não existem vacinas
ou antirretrovirais para profilaxia ou cura da dengue e,

pelo menos, nos próximo cinco anos, não deverá haver
novidades. Portanto, a única
forma efetiva de se combater
a doença é não deixar o Aedes aegypti nascer. Depende
apenas de nós.
Como podemos evitar
esta situação?
R: Não há milagres a fazer. Depende exclusivamente
da população. É muito fácil
evitar um surto, basta que
cada um cuide de sua residência. O mosquito necessita
de água parada para se proliferar, então não se pode deixar água parada. Caixas
d´água destampadas e piscinas sem tratamento e sem
lona de proteção são macrofocos de Aedes aegypti. Pratinhos de plantas com água,
pneus com água, calhas entupidas, garrafas sem tampa,
copos de plásticos, lajes com
água e outros locais que acumulam água devem ser esvaziados, cobertos e/ou eliminados. Além destes cuidados,
as pessoas que viajam para
outros municípios devem fazer uso frequente de repelentes, que deverá ser reaplicado, pelo menos, de quatro em
quatro horas. Portanto, se
cada um cuidar de sua resi-

dência, existem poucas chances de ocorrer um surto, caso
contrário, não há como prever
o que poderá acontecer.
Quais são os sintomas
da dengue e a quem procurar, caso alguém sinta estes sintomas?
R: Os principais são febre
Alta, dores nas articulações,
dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, manchas na pele, fraqueza, fezes escuras, dor
abdominal contínua, vômitos
frequentes, tonturas, diminuição da urina e dificuldade de respirar. No entanto
nem sempre os sintomas
aparecem ao mesmo tempo.
Se você sentir dois ou
mais sintomas da dengue,
procure imediatamente a
Unidade de Saúde mais perto de você.
O que fazer se uma pessoa se deparar com uma
situação de risco para a
proliferação do mosquito?
R: Denunciar ao Departamento de Vigilância em Saúde, pelo telefone (24) 33321311. O agente visitará o local para instruções ao proprietário e o nome do denunciante será mantido em absoluto sigilo.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração

P O R T A R I A Nº. 099/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições e, fundamentado no Procedimento Administrativo
nº. 617/2011, R E S O L V E: Conceder a Elenice Francisca
Delfino, Auxiliar de Consultório Odontológico, matrícula 20/
842, lotada na Fundação de Saúde de Rio Claro, 01 mês
de Licença Especial por Assiduidade, como previsto na
Lei Municipal nº. 264/2003, a partir de 01 de junho de 2011.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.Rio Claro – RJ, 23
de março de 2011. CARLOS MAURO BARBOSA ROCHASecretário de Administração

P O R T A R I A Nº. 100/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições e, fundamentado no Procedimento Administrativo
nº. 703/2011, R E S O L V E: Conceder a Ana Lúcia de
Abreu Fonseca, Docente I, matrícula 20/307, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, 03
meses de Licença Especial por Assiduidade, como previsto
na Lei Municipal nº. 264/2003, a partir de 21 de março de
2011. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
tem efeitos retroativos a 21 de março de 2011. Rio Claro
– RJ, 23 de março de 2011. CARLOS MAURO BARBOSA
ROCHA-Secretário de Administração

P O R T A R I A Nº. 101/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições e, fundamentado no Procedimento Administrativo
nº. 710/2011, R E S O L V E: Conceder a Edevaldo dos
Santos, servente, matrícula 20/525, lotado na Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços
Públicos, 01 mês de Licença Especial por Assiduidade,
como previsto na Lei Municipal nº. 264/2003, a partir de
04 de abril de 2011. Registre-se. Publique-se.Cumpra-se.
Rio Claro – RJ, 24 de março de 2011. CARLOS MAURO
BARBOSA ROCHA-Secretário de Administração

P O R T A R I A Nº. 102/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, fundamentado na legislação em vigor,
R E S O L V E: Cancelar as férias concedidas pela Portaria
nº. 409/2010 a Stella Reis Machado, Presidente da
Fundação de Saúde de Rio Claro, matrícula 31/987.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Rio Claro – RJ, 25
de março de 2011. CARLOS MAURO BARBOSA ROCHASecretário de Administração

P O R T A R I A Nº.103/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições e, fundamentado no Procedimento Administrativo
nº.784/2011, R E S O L V E: Conceder a Sebastião Eugênio
Lucas de Barros, Assessor de Gabinete, matrícula 31/994,
lotado na Secretaria Municipal de Governo, férias
regulamentares de 30 dias, como previsto na Lei Municipal
nº. 264/2003, a partir de 04 de abril de 2011. Registrese. Publique-se. Cumpra-se. Rio Claro/RJ, 25 de março
de 2011. CARLOS MAURO BARBOSA ROCHA-Secretário
de Administração

Errata - Praça de Lídice
A matéria publicada no último BO (nº 48 – 25/03/2011) sobre a revitalização da Praça Padre
Ezequiel, em Lídice, teve um erro. A obra, na verdade, deve ficar pronta dentro de 60 dias e o
valor do investimento é de R$ 399.992,79.

Errata - Cobras
Na matéria sobre os ataques das cobras, publicada no último BO (nº 48 – 25/03/2011), a informação correta é que as cobras são animais pecilotérmicos, ou seja, têm sua temperatura corporal influenciada pelo meio.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Gabinete do Prefeito

P O R T A R I A Nº. 104/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, fundamentado na legislação em vigor,
R E S O L V E: Cancelar as férias concedidas pela Portaria
nº. 048/2011 ao servidor Silvio César de Carvalho,
almoxarife, matrícula 21/161, lotado na Secretaria Municipal
de Administração. Registre-se.Publique-se. Cumpra-se. Rio
Claro – RJ, 28 de março de 2011. CARLOS MAURO
BARBOSA ROCHA - Secretário de Administração

P O R T A R I A Nº.105/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições e, fundamentado no Procedimento Administrativo
nº.651/2011, R E S O L V E: Conceder a José Laércio Esperança,
Subsecretário de Governo, matrícula 32/283, lotado na
Secretaria Municipal de Governo, férias regulamentares de 30
dias, como previsto na Lei Municipal nº. 264/2003, a partir de
04 de abril de 2011. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Rio
Claro/RJ, 29 de março de 2011. CARLOS MAURO BARBOSA
ROCHA-Secretário de Administração

P O R T A R I A Nº. 106/2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições e, fundamentado no Procedimento Administrativo
nº. 665/2011, R E S O L V E: Conceder a Vicente de Souza,
motorista, matrícula 20/796, lotado na Secretaria Municipal
de Governo, 01 mês de Licença Especial por Assiduidade,
como previsto na Lei Municipal nº. 264/2003, a partir de
14 de março de 2011. Registre-se. Publique-se.Cumprase. Rio Claro – RJ, 29 de março de 2011. CARLOS MAURO
BARBOSA ROCHA-Secretário de Administração

P O R T A R I A Nº. 222/2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Lei Municipal
nº.453, de 28 de dezembro de 2009, R E S O L V E:
Nomear Leiliane da Fraga Figueredo Magalhães para
exercer o cargo comissionado de Administrador de Creche,
na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer,
percebendo a remuneração equivalente à simbologia CC04, prevista na referida Lei, a partir de 16 de março de
2011. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2011.
Rio Claro/RJ, 22 de março de 2011.
RAUL MACHADO-Prefeito

P O R T A R I A Nº. 223/2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Lei Municipal
nº.287/2005, R E S O L V E: Conceder a servidora Patrícia
Netto da Fonseca, Docente I, matrícula 21/275, Adicional
de Turma Multisseriada, conforme artigo 68, I da Lei 287/
2005. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
tem efeitos retroativos a 16 de fevereiro de 2011.Rio Claro/
RJ, 23 de março de 2011. RAUL MACHADO-Prefeito

P O R T A R I A Nº. 224/2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Lei Municipal

nº. 432, de 16 de julho de 2009 e 458, de 09 de fevereiro
de 2010, R E S O L V E: Conceder Pró-Labore no valor
de 02 UFIRC – Unidade Fiscal de Rio Claro, aos servidores:
Vânia Sacramento, matrícula 20/042 e Augusto Lourenço
da Silva Júnior, matrícula 20/851, membros da Comissão
de Sindicância, nomeada pela Portaria nº. 059/2011,
referente ao Processo Administrativo nº. 3724/2010,
conforme artigo 16 da Lei Municipal nº. 432/2009. Registrese. Publique-se. Cumpra-se. Rio Claro/RJ, 24 de março
de 2011.RAUL MACHADO-Prefeito

P O R T A R I A Nº.225/2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso
das atribuições legais de seu cargo e, fundamentado na
Lei Municipal nº. 369, de 28 de agosto de 2007 e
considerando as Portarias nº. 230/2010 e 159/2011, R E
S O L V E : Designar Ronaldo Lupi, Presidente da Câmara
Técnica de Gestão do Fundo Municipal de Turismo, para
em conjunto com Tatiane Farciroli Lopes, Tesoureira,
assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das
despesas do Fundo Municipal de Turismo, a partir de 01
de janeiro de 2011. Esta Portaria entrará em vigor na data
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro
de 2011. Rio Claro/RJ, 29 de março de 2011. RAUL
MACHADO-Prefeito

P O R T A R I A Nº.226/2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Lei Municipal
nº. 453, de 28 de dezembro de 2009, R E S O L V E:
Exonerar, Renato de Freitas Costa, do cargo comissionado
de Assessor IV, a partir de 29 de março de 2011. Registrese. Publique-se.Cumpra-se. Rio Claro/RJ, 29 de março de
2011. RAUL MACHADO-Prefeito
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Casa da Cultura entra em reforma
Fotos: Luiz Souza

Rio Claro
Depois de anos sem cuidados, a Casa da Cultura
Manoel Gonçalves de Souza
Portugal entrou em obras. A
iniciativa prevê a reforma geral do prédio e a conclusão
da recuperação do acervo
documental da cidade de
São João Marcos. Os recursos para a execução da obra
são de R$ 157.123,31. A
maior parte, R$ 95.845,22
são oriundos de convênio
com a Eletronuclear e são referentes às compensações
ambientais da construção de

Angra 3. Os outros R$
61.278,09 são de contrapartida da Prefeitura.
A obra prevê a substituição do telhado da Casa da
Cultura, reparos no emboço
interno e no forro, substituição do emboço externo, colocação de vidros e esquadrias, reparos nas instalações
elétricas, água e esgoto e
pintura geral.
A Casa da Cultura de Rio
Claro está localizada na Praça Fagundes Varela e possui
um acervo com fotos antigas
e outros objetos da cidade de
São João Marcos, corredor

Casa da Cultura já está em obras

cultural reservado para exposições de artistas locais, além
de espaço para outras manifestações culturais.
O prazo para o término
da obra é de 120 dias.

Rede de esgoto
O bairro Alambari, em Rio
Claro, recebeu da Prefeitura,
na última semana, obras para
a instalação de uma rede de
tratamento sanitário de 120
metros e quatro caixas de
inspeção, que servem para
dar acesso à rede. A obra
atende a 25 residências e
garante qualidade de vida à
população local. O secretário
de Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos,
Flávio Improta, conta que,
anteriormente quando as casas foram sendo feitas, os
moradores acabaram construindo sobre a rede, danificando-a. As ligações que
foram feitas então, ficaram
a céu aberto.
Flávio disse que a necessidade do bairro é ainda maior: de uma Estação de Tratamento de Esgoto. Segundo
ele, o projeto já está sendo
incluído no Plano Municipal
de Saneamento Básico.

Construção da rede de esgoto no Alambari

Funcionários vão receber cartão alimentação
Rio Claro
A Prefeitura Municipal
está providenciando para
seus funcionários efetivos o
cartão alimentação no valor
de R$ 100 mensais. A empresa que apresentou a me-

Cartão é
aceito em
diversos
estabelecimentos

lhor proposta foi a Green
Card e o processo está em
fase de homologação. A intenção da Prefeitura é que os

em Rio Claro, distritos e na
região. Entre as vantagens
do cartão alimentação, estão
a comodidade de evitar car-

servidores recebam o mais
rápido possível o benefício.
O objetivo é proporcionar melhor qualidade de
vida ao servidor efetivo do
município. A contratação
será pelo prazo de 12 meses, com valor estimado
de R$ 985.687,92 e o número total de cartões confeccionados será de 834.
O cartão é aceito em
diversos estabelecimentos

regar valores, evitando-se
roubos e perdas e a garantia
de rapidez no recebimento e
utilização do serviço.
Os servidores receberam a notícia com satisfação. A novidade provocou
a aprovação geral. A servidora Vânia Sacramento elogiou a iniciativa. “Acho muito louvável, principalmente
para o assalariado que tem
família grande”, opinou.

