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Despacho Interlocutório
Processo CMP ADM: 681 de 2021: ao 
requerente solicitamos o comparecimen-
to no prazo de até 05 (cinco) dias nesta 
Câmara Municipal.

 Departamento Administrativo da Câmara 
Municipal de Petrópolis, em 20 de setem-
bro de 2021.
Rejane Strzalkowski Canário Costa – Di-
retora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS

PUBLICAÇÃO OFICIAL 21/09/2021

Linha Verde identifica lixão clandestino
Polícia Militar Ambiental também atuou após denúncia de desmatamento

DIVULGAÇÃO LINHA VERDE
A Polícia Militar identificou 

no último fim de semana a exis-
tência de um lixão clandestino 
em Araras e o desmatamento 
de 400 m² no Rocio. A atuação 
da PM ocorreu a partir de in-
formações recebidas pelo Linha 
Verde, programa do Disque De-
núncia que recebe relatos sobre 
crimes ambientais. 

O primeiro caso ocorreu no 
sábado (18/09). A denúncia cita-
va a existência de um lixão clan-
destino em Araras, cujo morador 
vinha cobrando para caminhões 
despejarem lixo e resíduos de 
construção no terreno. No local, 
policiais militares ambientais 
identificaram pelo menos 500 
metros cúbicos de resíduos de 
construção civil degradando a 
área do entorno. Agentes lotados 
na Unidade de Policiamento Am-
biental (UPAm) do Parque Esta-
dual dos Três Picos estiveram na 
Rua Perobas, onde observaram 
um “bota fora” às margens de um 
rio, caracterizando assim uma 
área de preservação permanen-
te, conforme artigo 4º do Novo 
Código Florestal. 

Os policiais informaram o 
morador sobre a denúncia do Li-
nha Verde e o questionaram acer-
ca das licenças ambientais per-
tinentes para aquela atividade. 
Como não foram apresentados 
os documentos necessários, os 
agentes encaminharam o suspei-
to à 106ª DP, em Itaipava, a ocor-
rência foi registrada. O responsá-
vel também foi acusado com base 

no artigo 54 da Lei de Crimes 
Ambientais (causar poluição de 
qualquer natureza que possa tra-
zer danos à saúde humana, mor-
talidade de animais ou destruição 
da flora) - a pena para esse crime 
pode chegar a quatro de prisão. O 
terreno passou por perícia. 

Já no domingo (19), a partir 
de informações sobre desmata-
mento com utilização de motos-
serra com objetivo de constru-
ções irregulares, os agentes da 
5ª UPAm identificaram a degra-
dação ambiental de 400 m² na 
Estrada da Vargem Grande. Os 
policiais conseguiram observar o 
corte seletivo de árvores com ca-
racterísticas nativas. 

Uma pessoa que estava nas 

proximidades informou aos po-
liciais que o terreno pertencia 
a um morador local e, quando 
chegaram à residência do ho-
mem apontado, questionaram o 
responsável a respeito das licen-
ças necessárias para aquela ativi-
dade. Ele informou não possuir 
nenhum documento ambiental 
específico e, com base no artigo 
40 da Lei de Crimes Ambientais 
(causar dano a¬¬ Unidades de 

Pesquisa identifica exemplos de 
qualidade no comércio de Petrópolis

A POLÍCIA Militar identificou a existência de um lixão clandestino em Araras e um desmatamento de 400 m² no Rocio

Conservação Ambiental e áreas 
em um raio de 10 km no entor-
no), procedeu juntamente com 
os policiais à 105ª DP, no Retiro, 
onde a ocorrência foi registrada. 
A pena desse crime pode alcançar 
cinco anos de prisão. 

O Linha Verde reforça a so-
licitação para que a população 

continue denunciando crimes 
ambientais em todo o Estado do 
Rio através dos telefones 0300 
253 1177 (custo de ligação local) 
e (21) 2253 1177, além do APP 
“Disque Denúncia RJ” disponí-
vel para celulares. Por essa mo-
dalidade, o denunciante pode 
enviar fotos e vídeos, com a ga-

rantia do anonimato. É possí-
vel denunciar também através 
da página do Linha Verde no 
Facebook, www.facebook.com/
linhaverdedd ou ainda pelo site 
do Disque Denúncia (www.dis-
quedenuncia.org.br). Em todos 
os canais, o anonimato é garan-
tido ao denunciante. 

O Linha Verde reforça 
a solicitação para que 
a população continue 
denunciando crimes 
ambientais

A pesquisa "PROGRAMA DE 
QUALIDADE CLIENTE SATISFEITO" 
é um estudo de opinião pública que se 
diferencia por levantar de forma objeti-
va os índices de Preferência (Top of Pre-
ference) de marcas e nomes comerciais 
distribuídos em mais de 100 categorias 
de produtos, serviços e empresas. O 
projeto foi concebido e é executado pela 
IPP Consultoria e Pesquisas, empresa 
brasileira focada na identificação e ges-
tão de informações estratégicas. 

O estudo é do tipo tracking, onde 
as informações são levantadas anual-
mente junto aos empresários, execu-
tivos e profissionais liberais de todas 
as regiões de Petrópolis RJ, através 
de amostragem estratificada e com 

sorteio aleatório dos entrevistados. 
Os cuidados metodológicos adotados 
pela IPP, somados ao elevado núme-
ro de categorias avaliadas tanto em 
lembrança como em preferência, as-
sociados à alta qualificação do públi-
co pesquisado como decisores e in-
fluenciadores de mercado, fazem do 
projeto Programa Cliente Satisfeito 
o mais abrangente estudo de marcas 
já realizado em Petrópolis RJ, reco-
nhecido pelos mais experimentados 
profissionais e especialistas de ma-
rketing e gestão do país. 

Os questionários preenchidos pe-
los entrevistadores sofrem fiscaliza-
ção em 20% para verificação de dados 
e consistência de quotas amostrais. 

A filtragem é de 100% e os resulta-
dos com diferença de até 04% pontos 
percentuais são considerados empate 
técnico. O intervalo de confiança é de 
95%. Isso significa que se o mesmo es-
tudo fosse realizado simultaneamente 
100 vezes, em 95 dos casos os resulta-
dos estariam dentro da margem apre-
sentada nesta pesquisa. 

Este estudo é dirigido pelo con-
sultor - Ugo Luiz Motroni Marins 
(Membro da Sociedade Brasileira de 
Pesquisas de Mercado Opinião e Mí-
dia). Os dados foram processados em 
ambiente informatizado e os resul-
tados de gráficos ou tabelas que não 
totalizem 100% são decorrentes de 
arredondamento de cálculo.

4CONTÁBIL
4ACADEMIA AERÓBICA
4AÇAI DA SERRA
4ADJUVE IMÓVEIS E CON4DOMÍNIOS
4ALFA SAÚDE
4AUQMIA PETSTORE
4AUTO ESCOLA PETRÓPOLIS
4BAR ZERO GRAU
4BRUNA ALVES ACESSÓRIOS
4BULK SUPLEMENTOS
4CHAMEGO DE MINAS
4CHOPERIA BARBAROS  
4CONSERTA SMART             
4CREFAZ  CRÉDITO CONCIENTE
4DOM  GOURMET HAMBURGUERIA
4ESPAÇO DE DANÇA FELIPE FILL
4FLORES DA PRAÇA 
4FRANGOS ANDRIOLO
4HAMLET LANGUAGE SCHOOL
4HOMEOPATIA CLARA  MANIPULAÇÃO
4IN BLACK TONER
4INTIMIDADE MODA INTIMA
4JACK FESTAS 
4JORNAL DIÁRIO DE PETRÓPOLIS   

4KAUSBEN PARAFUSOS
4KENNEDY GESSO
4KIDS MAIS BRINQUEDOS
4LIVRARIA NOBEL
4M.A BOMBAS
4MISS LOVE SEX SHOP
4N TINTAS
4NAVARO BARBEARIA
4NOVA TENDÊNCIA CABELEIREIRO
4O DEISTER AUTO ELÉTRICA
4ÓTICA HORA CERTA SERRANA
4PEDRO DAS BATERIAS
4PIRULITO  MODA INFANTIL
4PIZZER PRODUTOS HOSPITALARES  
4RÁDIO TRIBUNA FM
4RR DESPACHANTE
4SANT´ANNA  CAFETERIA E LANCHERIA
4SHOPPING SUCOS
4SONHO DE PATAS BANHO E TOSA 
4SUCÃO
4THE DARK FILM E SOUND
4VASQUES SEGUROS
4VETERINÁRIA AMIGO BICHO 

RESULTADO PARCIAL DAS EMPRESAS QUE SE DESTACARAM EM PESQUISA REALIZADA 
NO PERIODO DE 15 DE JUNHO Á 28 DE JUNHO DE 2021

Rodoviários rejeitam 
contraproposta

Em Assembleia Geral, 
realizada na última sexta-
-feira, 17 de setembro, na 
sede do Sindicato dos Tra-
balhadores em Transpor-
tes Rodoviários de Petró-
polis, os trabalhadores da 
Fácil Transportes e Turis-
mo Ltda. e da Transportes 
Única Petrópolis Ltda., re-
jeitaram a contraproposta 
para acordo de convenção 
coletiva, referente a Data 
Base 2021, elaborada pelas 
empresas. 

Entre os pontos em 
discussão estão novos pi-
sos salariais para motoris-
ta, fiscal e auxiliar de bi-
lheteria, além de reajuste 
sobre os salários vigentes 
para os demais integrantes 
da categoria; valores a se-
rem pagos para motoristas 
de ônibus e micro-ônibus, 
em viagens turísticas diá-
rias; cesta básica e fracio-
namento do intervalo in-
trajornada, em intervalos 

de 15 minutos. 
Com a negativa dos 

trabalhadores que fazem o 
transporte intermunicipal, 
o Sindicato dos Rodoviá-
rios vai encaminhar, nova-
mente, a proposta inicial 
para ser avaliada pelas em-
presas. “Com a recusa por 
parte dos trabalhadores, 
cabe ao Sindicato reenviar 
a proposta inicial para as 
empresas Fácil e Única, 
com o intuito de chegar a 
um acordo que seja favorá-
vel a todos”, destacou Ed-
son de Oliveira, presidente 
do Sindicato dos Trabalha-
dores em Transportes Ro-
doviários de Petrópolis.

 A data-base para os 
trabalhadores em trans-
porte intermunicipal é 1º 
março. Sendo assim, quan-
do aprovado, o Acordo Co-
letivo de Trabalho estará 
vigente para o período de 
1º de março de 2021 até 28 
de fevereiro de 2022.

ENTRE os pontos em discussão estão novos pisos salariais 
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