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Plano empresa entra na
portabilidade de carência

■ e-mail: aeerj@aeerj.org.br

Empregado que tem convênio de saúde vai trocar de operadora sem cumprir prazos
ARTE O DIA

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

O

s clientes de planos
de saúde empresariais poderão fazer
portabilidade de carência, caso queiram mudar
de convênio ou operadora.
A opção faz parte de uma
nova regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovada na última segunda-feira. A medida
entrará em vigor em junho
do ano que vem, quando acaba o prazo de 180 dias que
as operadoras terão para se
adaptar à medida. Até hoje,
a portabilidade vale apenas
para planos individuais.
A decisão pode ser uma
“mão na roda” para beneficiários de planos que foram
demitidos ou que se aposentaram. Atualmente, quando
um empregado deixa a empresa, precisa cumprir novos períodos de carência ao mudar
de convênio. A portabilidade
permite que o usuário do plano empresarial escolha outro
sem prazos de carência, que
pode ser exercida em 60 dias,
a contar da data de extinção do
vínculo com a operadora.
A norma aprovada retira a
exigência da chamada “janela” (prazo para exercer a tro-

ca) e deixa de cobrar a compatibilidade de cobertura
entre planos para o exercício
da portabilidade. Neste caso,
o consumidor deve cumprir
carência apenas para as coberturas não contratadas no
plano de origem.
A QUALQUER MOMENTO

Agora, a portabilidade poderá ser requerida pelos beneficiários a qualquer tempo,
desde que haja o cumprimento do prazo mínimo de
permanência exigido no plano de origem. Antes, havia
um período limitado a quatro meses no ano para o exercício da migração, contados
a partir da data de aniversário do contrato.
“A portabilidade de carências passa a ser um direito
efetivo de todo consumidor
de planos de saúde”, afirmou
Rogério Scarabel, diretor da
ANS, sobre a extensão do benefício aos clientes de planos empresariais. “Os planos
empresariais representam
quase 70% do mercado e dispõem da mesma cobertura
assistencial dos demais planos”, informou Scarabel.
Os prazos de permanência
para a requer a portabilidade continuam os mesmos.
São exigidos mínimo de dois

anos de permanência no plano de origem para solicitar a
primeira troca e mínimo de
um ano para a realização de
novas portabilidades.
OPERADORAS EM LIQUIDAÇÃO

Mudaram também as regras para exercício da portabilidade especial, medida
adotada pela ANS para que
beneficiários de operadoras
em liquidação ou com graves
anomalias econômico-administrativas e/ou assistenciais
possam trocar de plano.
Antes, somente a portabilidade extraordinária permitia a mudança de plano

sem cumprimento de compatibilidade de preços, fator
que cai com a nova norma.
Assim, na decretação da
migração especial não será
exigida compatibilidade de
preço aos beneficiários.
PÓS-PAGAMENTO

De acordo com as novas regras da ANS, não será exigida compatibilidade de preço
para os planos em pós-pagamento - modalidade exclusiva dos planos coletivos onde
a quitação dos custos é feita
após a utilização do serviço
-, uma vez que o custo desse
produto não é fixo.

INFRAESTRUTURA
E NEGÓCIOS
NO RIO DE JANEIRO

RISCO POR TODO LADO II
■ Em 1º de outubro, escrevi artigo com esse
mesmo título em que
alertei para os riscos que
a falta de conservação/
manutenção das obras
pode trazer à população.
Falava de pontes, viadutos, passarelas, pavimentação das ruas, sistema
de drenagem, contenção
de encostas, manutenção
de rios e canais.
Não é questão de ser
anunciador de tragédias.
Mas, é fácil diagnosticar
deficiências pelas quais o
setor passa. Acabamos de
ver viaduto em São Paulo apresentar problemas,
que, por milagre, não
gerou vítimas. Quantas
obras do mesmo tipo temos no Rio, com o mesmo
tempo de vida, ou, com
mais, que sequer receberam vistorias frequentes
para verificar seu estado?
Algumas críticas para o
funcionamento da cidade.
O sistema de drenagem
de águas pluviais, nas regiões mais densamente
povoadas, não foi renovado ou ampliado e foi
projetado para volume
de contribuição aquém
do que é demandado. E,
não sabemos em que estado se encontra. Com
ocupações, quer seja por

construções prediais ou
nos morros, o volume nas
redes pluviais aumentou
muito, provocando, juntamente com a falta de
manutenção preventiva,
grandes inundações que
atingem todas as regiões.
A tragédia de 10 de novembro, em Niterói, com
deslizamento no morro da
Boa Esperança e morte de
15 pessoas, é sinal de como
estão sendo monitoradas
as encostas. No Rio, ocorreram deslizamentos, de
pequeno porte, em encostas na Av. Niemeyer e na
Estrada do Joá. Cercada
de morros, a cidade exige
monitoramento constante para que novas tragédias não se repitam.
Como garantir a segurança da população se os
parcos recursos designados para conservação
são usados para emergências? Não existe prevenção: ruas em péssimo
estado, sistema de drenagem saturado, encostas sob proteção divina
e população à mercê do
quadro caótico. Se isso
ocorre no Rio, como estarão as demais cidades?
Luiz Fernando Santos Reis é
presidente da Associação das Empresas
de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PE nº 75/2018/AD

Objeto: Construção do Sistema de Registro de Preços para aquisição futura ou
     


  
     
Data prevista de abertura: 17/DEZ/2018 às 10h
Edital no site: 
Informações:             
  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 121/2018
Objeto: Pregão Eletrônico, Sistema Registro de Preços para aquisições futuras
e eventuais de Materiais de Consumo para Saúde – Clipe Hemostático, para um
período de 12 meses;
Edital e cadastramento de propostas: a partir de 16/11/2018, no site
www.comprasnet.gov.br
Abertura das propostas: 10/12/2018, às 10:00 horas (Brasília - DF).
Endereço/informações: Das 07:30 as 11:30 e 13:30 as 17:30 horas, à Rua Luís
Philippe Pereira Leite, S/N, Alvorada – 78048-902 - Cuiabá-Mt.
licitacaohujm@yahoo.com.br / Fone: 65-3615-7272
IURI AGUIAR FRUTUOSO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VOLTA REDONDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO AJUSTE DE PARCERIA NA FORMA DE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 128/2018/FMS/SMS/PMVR

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM Juiz de Direito, Dr. RICHARD ROBERT FARCLOUGH - Juiz de Direito em
exercício no Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí, RJ, FAZ SABER aos
que o presente edital com o prazo de dez dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Rua Gal. Bocaiuva, 424 - Centro
- Itaguaí - RJ, e-mail: itg02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Desapropriação - Desapropriação, de nº. 0000113-97.1988.8.19.0024 (1988.024.0001109), em que é EXPROPRIANTE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS CNPJ:
33.000.167/0001-01 e EXPROPRIADOS INDUSTRIAL CERÂMICA ITAGUAÍ LTDA
e MANUELINA GOMES BARROSO, tendo como objeto os Lotes de Terreno nº. 03 da
Quadra 29 do Loteamento denominado Bairro Nova Itaguaí, localizado no Município de
Itaguaí - RJ. E como queira(m) o(s) expropriado(s) promover(em) o levantamento da
importância que se encontra depositada à disposição deste Juízo, procede-se a expedição
do presente edital com prazo de 10 (dez) dias para conhecimento de terceiros. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente EDITAL regularmente publicado
de acordo com o art. 257 do NCPC. DADO E PASSADO nesta Cidade de Itaguaí-RJ.
Aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______________
Marisa Ieda Nonnenmacher - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29230, digitei. E
eu, _______________ Marluza Gonçalves de Faria - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/19119, o subscrevo. RICHARD ROBERT FARCLOUGH - Juiz de Direito em exercício.

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE VOLTA REDONDA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI. OBJETO: gerenciamento, à
operacionalização e à execução das atividades de saúde no HOSPITAL MUNICIPAL
Dr. MUNIR RAFFUL, o contrato de gestão e seus anexos está disponível na íntegra
no sítio eletrônico da PMVR – www.portalvr.com. DATA DA ASSINATURA: 30 de
novembro de 2018: PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 (vinte e quatro) meses.
VALOR TOTAL: R$ 94.012.358,64. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0347/2018/
FMS/SMS/PMVR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária-50-Fundo
Municipal de Saúde; Função-10-Saúde; Subfunção-302-Assistência hospitalar e
ambulatorial; Programa-1014-Avançando com saúde; Projeto/Atividade-4677-Garantia
de Assistência na Rede de Urgência e Categoria Econômica-33903900-Outros
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.
Alfredo Peixoto de Oliveira Neto/Secretário Municipal de Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Vitor Moreira Lima - Juiz Titular do Cartório da Vara
Cível da Comarca de Magé - Regional de Inhomirim, RJ, FAZ SABER aos que o
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Avenida Santos Dumont,
s/n CEP: 25915-000 - Parque Santana - Magé - RJ e-mail: inh01vara@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Classe/Assunto Desapropriação - Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 / Intervenção do Estado na Propriedade, de nº 008980205.2009.8.19.0029, movida por PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS em
face de ADMISTRADORA E CONSTRUTORA GRAO PARA LTDA; FERNANDA
PIRES SILVA; FERNANDO ROSA SOQUEIRO; ERNANES PEREIRA DA SILVA; RUI
MANOEL FIGUEIREDO DE CARVALHO, objetivando a desapropriação, por utilidade
pública, conforme Decreto de 24 de dezembro de 2008, publicado no DO da União do
     
          
Parque Itinga, Rua L, lotes 12 a 14, Quadra I, Bairro PQ. Itinga, Município de Magé/
                     
         
    
   
largura de 30M e área total de 1.919,35m², inserida na área total da propriedade de
6.804m². Assim, pelo presente edital CITA o réu ERNANES PEREIRA DA SILVA, que
se encontra em lugar incerto e desconhecido, bem como EVENTUAIS HERDEIROS,
SUCESSORES, AUSENTES, ESPÓLIO E DEMAIS INTERESSADOS, para no prazo
      
        
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC),
caso não ofereça contestação, e deque, permanecendo revel, será nomeado curador
                 
mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________ Frederico Antonio
Nogueira da Silva - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/20554, digitei. E eu,
             
01/30466, o subscrevo.

DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA FEDERAL
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REGIONAL NO RIO DE
JANEIRO

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 24/2018
Processo nº 08455.010923/2018-71 O objeto da presente licitação é o registro de
preços aquisição de suprimentos para impressora, através de Pregão Eletrônico
de Registro de Preços, tipo menor preço por item, para atender às necessidades
de toda a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de
Janeiro, incluindo suas Unidades Descentralizadas em Angra dos Reis, Volta
Redonda, Nova Iguaçu, Niterói, Macaé e Campos dos Goytacazes/RJ e os
Postos Avançados em Cabo Frio e Petrópolis/RJ (abrangendo 45 Unidades
          
inclusive as encaminhadas pelo órgão participante, estabelecidas no Edital e
  
DATA DA ABERTURA: 19 de dezembro de 2018, às 10:00hs.
EDITAL: Site: comprasgovernamentais.gov.br
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 143/2018
Objeto: Pregão Eletrônico, Sistema Registro de Preços para aquisições futuras
e eventuais de Materiais de Consumo para Saúde – Cânula, Sonda e Outros,
para um período de 12 meses;
Edital e cadastramento de propostas: a partir de 04/12/2018, no site
www.comprasnet.gov.br
Abertura das propostas: 14/12/2018, às 09:00 horas (Brasília - DF).
Endereço/informações: Das 07:30 as 11:30 e 13:30 as 17:30 horas, à Rua Luís
Philippe Pereira Leite, S/N, Alvorada – 78048-902 - Cuiabá-Mt.
licitacaohujm@yahoo.com.br / Fone: 65-3615-7272
Wilson José de Arruda Marques
Pregoeiro

