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MAIS UMA ETAPA A Nucle-
brás Equipamentos Pesados S/A 
(Nuclep) entregou, na última 
terça-feira (17), a Seção 3, primei-
ra seção do SBR-3 – Submarino 
Tonelero. A construção é resul-
tado da união entre a Nuclep e 
a Itaguaí Construções Navais 
(ICN) por meio do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub). 

O momento foi oficializado 
em cerimônia no galpão prin-
cipal da fábrica da Nuclep e 

Nuclep entrega primeira 
seção do Submarino Tonelero
A parceria entre 
Nuclep e a ICN 
tem por objetivo 
fornecer seções 
de cascos 
resistentes 
para quatro 
submarinos 
convencionais

contou com a presença de re-
presentantes da Coordenado-
ria-Geral do Programa de De-
senvolvimento de Submarino 
com Propulsão Nuclear (CO-
GESN), bem como da Marinha 
do Brasil e do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC).

O Prosub, iniciado em 2008, 
firma a parceria entre o Brasil 
e França e prenuncia, entre 
outros pontos, a transferência 
da tecnologia necessária para 
a construção de quatro sub-
marinos convencionais diesel-
-elétrico, além da estruturação 
do futuro submarino brasileiro 
de propulsão nuclear. A parce-
ria com a ICN tem por objetivo 
fornecer seções de cascos resis-
tentes para quatro submarinos 
convencionais e já resultou na 
entrega de todas as seções do 
SBR-1 e SBR-2, nos anos de 2015 
e 2016, respectivamente.

Durante a cerimônia, o pre-
sidente interino da Nuclep, Li-
beral Enio Zanelatto, ressaltou 
a importância dos funcionários 
na conquista de mais uma etapa 
concluída: “Gostaria de fazer, 

de maneira muito especial, uma 
homenagem agradecendo e reco-
nhecendo os trabalhadores e tra-
balhadoras da Nuclep e da ICN, 
parabenizando-os pelo sucesso 

desse importante marco atingido 
hoje materializado nessa entre-
ga da primeira seção do SBR-3. 
Ressalto que o maior patrimônio 
de uma empresa é a sua força de 

trabalho. Muito obrigado!”, con-
cluiu. 

Segundo a Nuclep, a conclusão 
de todas as seções do SBR-3 está 
prevista para este ano de 2017.
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CERIMÔNIA MARCOU a entrega da Seção 3, primeira parte do SBR-3 – Submarino Tonelero, da Marinha do Brasil

Há poucos dias no cargo 
de vereador, Junior do Sítio 
(PV) já está nas ruas. Nesta 
quarta-feira (25), por exem-
plo, o parlamentar conferiu 
de perto a aula de ginástica 
oferecida pela Secretaria de 
Esportes, no Parque de Even-
tos (área da Expo de Itaguaí). 
Em seu perÞ l nas redes so-

ciais ele informou que o setor 
pretende implantar aulas de 
zumba e dança de salão, além 
de bailes. No encontro Junior 
do Sítio agradeceu o empe-
nho do prefeito Charlinho, do 
vice-prefeito  Abelardinho e 
da secretária da pasta, Erika 
de Souza, pela atenção ao Es-
porte de Itaguaí. 

Vereador confere 
atividades esportivas 
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JUNIOR DO Sítio conversou com o grupo da Terceira Idade 

DEBATE União das prefeituras e 
do Estado em prol da saúde nas 
cidades foi o principal tema de-
batido no 2º encontro do Integra 
Saúde RJ, realizado, na terça-
-feira (24), em Paraíba do Sul, 
no Centro-Sul Fluminense. Pro-
movido pela Secretaria de Saúde 
em parceria com o Cosems-RJ 
(Conselho de Secretarias Munici-
pais de Saúde do RJ), o evento de 
acolhimento tem como objetivo 
somar as experiências do Estado 
às dos gestores municipais para o 
desenvolvimento de políticas in-
tegradas de saúde e a otimização 
da rede de atendimento.

“Precisamos saber quais são as 
necessidades da região. Auxiliar 
os serviços das cidades através das 

habilitações SUS”, disse o secretário 
de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr.

APOIO
O secretário destacou ainda a 

importância do apoio mútuo na 
realização dos serviços de saú-
de para a qualiÞ cação do aten-
dimento na região. “Essa região 
tem muito do que eu acho que a 
gente deveria avançar na saúde 
do país, que é a contratualização 
com o SUS. Muitos hospitais aqui 
têm atuação regional, mas podem 
contar com a regulação SUS no 
caso a caso. Precisamos atuar nos 
ajudando mutuamente, ninguém 
vai ser forte sozinho”, aÞ rmou.

A cidade de Itaguaí, embora não 
tenha participado do encontro, 

possui os mesmos problemas en-
frentados por outros municípios. 
Embora, alguns avanços podem 
ser reconhecidos em comparação 
com outras cidades, os atendi-
mentos continuam precários e a 
população sente falta de um me-
lhor acolhimento com tratamentos 
especializados, como por exemplo 
uma clínica de hemodiálise.

Entre prefeitos, secretários mu-
nicipais de Saúde e assessores 
técnicos, o evento contou com a 
presença de representantes de 
onze cidades: Areal, Comendador 
Levy Gasparian, Engenheiro Pau-
lo de Frontin, Mendes, Miguel Pe-
reira, Paracambi, Paraíba do Sul, 
Paty do Alferes, Sapucaia, Três 
Rios e Vassouras.

Encontro de Saúde debate união 

PAGAMENTO O prefeito de Ita-
guaí, Carlo Busatto Júnior, Char-
linho, determinou ao Instituto de 
Previdência (Itaprevi) que antecipe 
o pagamento dos benefícios de ja-
neiro dos aposentados e pensionis-
tas do município. Os vencimentos 
dos 756 aposentados e 192 pensio-
nistas serão integralmente quita-

dos nesta quinta-feira (26/01). A 
folha chega a quase R$ 4,2 milhões.

 No último dia 20, a prefeitu-
ra já havia antecipado o salário 
de janeiro dos trabalhadores da 
ativa, dentro de um calendário 
de pagamento do funcionalis-
mo municipal anunciado para o 
primeiro trimestre. Já os salários 

em atraso começam a ser regula-
rizados. No dia 10 de fevereiro, a 
prefeitura irá pagar o vencimento 
de novembro de 2016, que não foi 
honrado pela antiga gestão. O pa-
gamento desse subsídio, que es-
tava previsto anteriormente para 
ser pago em 20 de março, foi an-
tecipado.

Prefeitura de Itaguaí paga hoje 
aposentados e pensionistas 


