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QUEDA DE BARREIRA
NA SERRA DAS ARARAS
Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgaram
na tarde desta terça-feira, dia 31 de agosto, que registrou uma
queda de barreira no Km 224 da Rodovia Presidente Dutra. O
fato correu na pista de descida da Serra das Araras, no trecho
sentido Rio de Janeiro. O trecho ficou parcialmente interditado
e o trânsito fluiu pela faixa da esquerda. Os agentes informaram
que a pista foi totalmente liberada às 16h30min.
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A VOZ DA CIDADE

READEQUAÇÃO FERROVIÁRIA

Programação especial para
o aniversário de 40 anos
do Zoológico Municipal

Dnit inicia demolição de
casas para transferência
da linha da VLI

VOLTA REDONDA

Fábio Guimas

Algumas famílias
ainda precisam
ser indenizadas
para andamento
do projeto
BARRA MANSA
Há cerca de um mês, as
casas das famílias que foram
transferidas para as unidades
construídas no antigo Campo
do Ferroviário, na Rua Eduardo Junqueira, no Centro, já
começaram a ser demolidas.
Quem passou hoje, dia 31, pela
altura do Campo Ferroviário,
teve atenção voltada para uma
dessas ações. São intervenções
do projeto de readequação ferroviária, o chamado pátio de manobras. Segundo informações
do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit), responsável pelas obras,
a demolição é para abrir espaço
para que seja transferida a linha
da VLI. Um muro embaixo do
pontilhão que atravessa a Rua
Dr. Dário Aragão também já
começou a ser retirado.
As informações foram repassadas ao A VOZ DA CIDADE. Ao todo são 49 imóveis
que precisarão ser demolidos.
Eles estão localizados na Rua
Eduardo Junqueira, no Centro
e no bairro Roberto Silveira
(Várzea). Há estruturas também na altura da Ponte do
Ano Bom que precisarão sair.
Desse total, 17 famílias já se
mudaram para as unidades do
Campo Ferroviário, entregues

UM MURO embaixo do pontilhão também está sendo demolido

no dia 26 de maio. Outras três
unidades habitacionais e dois
pontos comerciais estão sendo
construídos também no local e
a previsão é que sejam entregues até o mês de dezembro.
Já outras 25 famílias serão
indenizadas.
Segundo informações divulgadas quando houve a inauguração das casas, o recurso para
indenização dessas famílias já
tinha sido depositado em juízo
e está aguardando uma reunião
entre o Dnit e o Judiciário para
homologação. Um dos representantes do Dnit na região
apontou que por conta dessa
reunião as obras estão atrasadas
porque esse dinheiro ainda não

foi pago para que as pessoas
pudessem sair das residências.
A informação é que isso está
retardando as demolições, o que
causa um atraso no projeto. Há
tratativas entre o Dnit com o
Ministério Público e a Justiça
Federal para que esse problema
seja resolvido.
PRÓXIMOS PASSOS
Após as demolições, o
próximo passo será a conclusão do viaduto da altura
da Saint Gobain. Segundo o
Dnit, o muro que cercará a
linha também começará a ser
levantado em algumas partes.
Das passarelas do projeto, uma
já foi finalizada, no Campo

Ferroviário e outras duas, uma
na rua da prefeitura e outra no
Parque da Cidade, ainda estão
em construção.
Segundo informações do
Dnit, essas demolições e o
puxamento da linha da MRS
é para que caiba a malha férrea
da VLI, que ficará ao lado. Já
a linha que ficar da VLI será
removida pela União, que é a
responsável.
Caso o pagamento que estão
paralisados seja feito ainda neste
ano é possível que já comece
a transferência da linha. Em
nota, a assessoria de imprensa
da MRS informou que pretende
finalizar o puxamento da sua
linha até o final do ano.

Praça Oliveira Botelho será revitalizada e
Visconde de Mauá ganhará área de lazer
RESENDE
O município vai ganhar duas
obras em breve. O prefeito Diogo
Balieiro Diniz anunciou a revitalização da Praça Oliveira Botelho,
no Centro Histórico da cidade e a
construção de uma área de lazer
em Visconde de Mauá, na região
serrana da cidade.
“Resende vem obtendo grandes conquistas nos últimos anos,
com grandes obras saindo do
papel e acabando com a espera de
décadas da população. As obras
contemplam todos os segmentos
da administração pública, passando por saúde, infraestrutura,
educação, esporte e lazer, entre
outros. As duas obras anuncia-

das agora, na Praça da Matriz
e em Mauá, significam mais
opções e locais adequados para
as famílias frequentarem e se
divertirem. Sempre é possível
melhorar um pouco mais e
assim damos sequência à atual
gestão”, destacou o prefeito
Diogo Balieiro Diniz.
O secretário municipal de
Obras e Serviços Públicos,
Thomas Elson Landim Pereira,
disse que a intervenção na Praça
Oliveira Botelho, onde está
localizada a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, vai
incluir uma reforma completa
do local, com a manutenção do
sistema de drenagem, reforma
de todo projeto de paisagismo,

além de uma nova pavimentação, iluminação completa e
implantação de bancos e mesas. “A Praça da Matriz passou
muitos anos sem intervenções e
grandes melhorias. É um ponto
muito frequentado e com grande fluxo de pessoas, que precisa
estar com tudo em dia, como,
por exemplo, o sistema de drenagem. Também ganhará nova
vida em termos de paisagismo,
com um visual moderno e mais
agradável, com todo carinho
e cuidado com a população”,
explicou Pereira.
Já as obras de construção da
nova área de lazer de Visconde
de Mauá vão transformar completamente a praça principal do
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distrito. Atualmente, o espaço
conta com um campo de futebol
e um pequeno parque. Com
as obras, o espaço vai ganhar
iluminação completa de LED,
bancos, mesas, bicicletário,
parque infantil com gramado
sintético, área com churrasqueira, vestiários com banheiros
adaptados, além de uma academia de ginástica completa, novo
paisagismo e mesa de jogos. “A
área de lazer em Mauá chega
para atender um local turístico
e isso impacta diretamente na
economia local, pois com mais
atrativos e locais bem cuidados,
mais turistas chegam”, disse o
secretário de Obras e Serviços
Públicos.

O aniversário de 40 anos
do Zoológico Municipal é no
próximo dia 6, mas as comemorações iniciam nesta quarta-feira, dia 1º, e seguem até o
dia 7 com uma programação
especial. O único espaço público
do Estado do Rio sem cobrança
de ingressos, o Zoo, é opção de
lazer para toda a família e assim
acaba atraindo visitantes de
diversos municípios. O espaço
já chegou a receber cerca de
cinco mil pessoas em um único
dia, antes da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).
A programação de aniversário será aberta com a exposição
fotográfica “Zoo 40 Anos”. A
mostra, que tem 30 registros
que incluem fotos da Prefeitura
de Volta Redonda e de arquivo
pessoal de funcionários e estagiários que atuam ou atuaram
no Zoológico, vai retratar parte
desta história. A exposição poderá ser visitada, no subsolo da
Biblioteca Municipal Raul de
Leoni entre hoje e quinta-feira,
dia 2, das 9 horas às 15 horas.
No dia 4, a exposição migra
para o Zoológico, onde fica até
o próximo dia 7.

PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL
No sábado, dia 4, no domingo, dia 5, e no feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência
do Brasil, haverá programação
especial pelo aniversário do
Zôo. Das 9 horas às 15 horas,
estão programados feira de
artesanato e a exposição “Era
uma vez no Zoo”, do maquiador
Bruno Chio. Ele ainda fará uma
intervenção cultural, interagindo com o público do Zoológico
como um de seus personagens,
nos três dias, às 11 horas e às
14 horas.
MEDIDAS DE
PREVENÇÃO À COVID-19
De acordo com a direção
do Zoológico, obedecendo
as medidas de prevenção à
Covid-19, as visitas ao espaço
devem ser agendadas com
antecedência pelo site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br.
O funcionamento do local é de
terça a domingo, das 8 horas
às 12 horas e das 13 horas às 17
horas, sendo o horário entre
12 horas e 13 horas reservado
para higienização dos espaços
de convivência e banheiros. É
obrigatório o uso de máscara.

Secretaria alerta
sobre animais soltos
em vias públicas
BARRA MANSA
A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa,
visando à segurança de motoristas, pedestres e animais, solicita
aos proprietários dos animais
das espécies bovina, equina,
suína, caprina e ovina, para
que mantenham seus animais
presos e não soltos nas vias
públicas, conforme determina
a Lei 2.937, de 27 de agosto
de 1997.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Rural, Carlos
Roberto de Carvalho, o Beleza,
tem ocorrido muitos casos de
animais soltos em vias públicas
no município.
Os atos danosos cometidos pelos animais, como por
exemplo, ser o causador de um
acidente de trânsito ocorrido
nas vias públicas em razão de
animais soltos, são de inteira
responsabilidade de seus proprietários. Além disso, o ato
de abandonar animais em qualquer área pública ou privada é
proibido.
De acordo com a Lei federal
nº 9.605/98 Art. 32, é considerado crime praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou

exóticos. Os atos de maus-tratos
e crueldades mais comuns são:
o abandono e deixar os animais
em locais impróprios e anti-higiênicos, sendo passíveis de
apreensão e multa, podendo o
proprietário perder a posse do
animal, conforme a Lei Municipal 4.330 de 18 de agosto
de 2014.
Carlos Roberto destacou que
é preciso orientar a população
para esse erro gravíssimo. Segundo ele, além de transgredir
ou violar a lei em vigor, coloca
em risco não só a vida do animal, mas a vida de quem está
dirigindo um automóvel. “É
necessário que zelem por seus
animais para que ninguém saia
prejudicado”, concluiu.

Secretaria de Educação inicia hoje a Chamada Escolar 2022
VOLTA REDONDA
A Secretaria Municipal de
Educação (SME) inicia nesta
quarta-feira, dia 1º, as inscrições para a Chamada Escolar
para 2022. As vagas são para
Educação Infantil e Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e
os interessados devem fazer
a inscrição até o próximo dia
30 de setembro somente pela
internet, no site chamadaes-

colar.voltaredonda.rj.gov.br.
De acordo com a Secretaria de Educação para as vagas
nas creches podem ser inscritas crianças nascidas entre
01/04/2018 e 30/11/2021. Já para
as vagas na pré-escola, deverão
ser inscritas crianças nascidas
entre 01/04/2016 e 31/03/2018.
A Secretaria de Educação
alerta que, entre os critérios
para a classificação, a pessoa
interessada em se inscrever
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Departamento Comercial

para o EJA deve morar em Volta
Redonda, ser inscrito no CAD
Único (NIS), estar inserido no
Programa Bolsa Família, idade
(o mais velho) e renda familiar.
E segundo a legislação vigente,
o candidato com deficiência e
que comprovar através de diagnóstico médico terá prioridade
na matrícula.
Em relação às vagas do 1º ao
9º ano do Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos,

podem ser inscritos alunos com
idade a partir dos 15 anos. A
inscrição poderá ser feita pelo
aluno com idade superior a 18
anos, ou pelo responsável legal
para alunos menores, idade
mínima de 15 anos.
Os documentos necessários
para a inscrição são original
da certidão de nascimento do
candidato, ou Carteira de Identidade (RG), e comprovante de
residência.

Sedes
ANGRA DOS REIS: Travessa Santa Luzia, 35 - Sala
207 Centro.
ITATIAIA: Rua Pref. Assumpção, nº 165, Sl 301 - Edif.
Águas do Campo Belo - Centro - Cep: 27.580-000
PARACAMBI: Estrada Alziro Zarur, nº 163 - Centro
CEP.: 26600-000 - 55 + 21 + 3693-2716
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RIO CLARO: Rua Azaléia, 36 - Bairro Alambari
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Barra Mansa, Rio Claro, Angra dos Reis e Paraty; Volta Redonda,
Piraí e Pinheiral; Resende, Porto Real e Quatis; Itatiaia, Barra do
Piraí, Valença, Rio das Flores, Vassouras, Mendes, Engenheiro
Paulo de Frontin, Paraíba do Sul, Três Rios, Magé, Paracambi,
Seropédica, Itaguaí, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis,
São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias,Miguel
Pereira, Paty do Alferes, Niterói e Rio de Janeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2021
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S)
INTERESSADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO VISANDO O ADIANTAMENTO
DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO
PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO
DE CARTÃO DE COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL. DATA:
A partir de 24/09/2021.
Os documentos deverão ser entregues na Coordenadoria de
Compras e Licitações, sito a Rua Luiz Ponce, nº263, Centro,
Barra Mansa/RJ.
O edital poderá ser obtido através do site www.portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br. Maiores informações (24)
2106-3534 epelo e-mail edital@barramansa.rj.gov.br ou coordenadoria.compras@gmail.com
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Administrativo

