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Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

NOVO PRESIDENTE
Violonista, contador de causos e apontado como conciliador, o novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Mucio Monteiro,
iniciou sua carreira política na extinta Arena, partido de sustentação
do regime militar, mas foi no governo petista que ganhou notoriedade
nacional. Além de líder do governo na Câmara, José Mucio foi ministro
das Relações Institucionais, no segundo mandato do então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que o nomeou para o TCU. Após nove anos no
cargo, José Mucio assumirá a presidência do tribunal nesta terça-feira.
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Sine Itinerante realiza
atendimento no Lavapés
Gleisiane Carvalho - PMR

Serviço agiliza
acesso da
população às vagas
de emprego

reSeNDe
O projeto Sine Itinerante
com o atendimento do Sine
Resende pelos bairros segue
nesta semana com visita nas
localidades do Lavapés, Paraíso,
Toyota, Itapuca e Jardim Esperança. As visitas acontecem nas
sedes dos Centros de Referência
da Assistência Social (CRAS),
no horário de 9 às 11 horas.
Nesta segunda-feira o calendário determina o atendimento
no bairro Lavapés, situado na

O ateNdiMeNtO itinerante acontece na sede dos CraS nas comunidades

Rua Celestino de Paula, nº 29.
Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo, o Sine
Itinerante visa facilitar o acesso
da população aos serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de
Empregos, através da unidade
Resende, chance para quem

busca uma vaga de emprego.
Entre os serviços oferecidos
estão a captação de currículos,
cadastramento do interessado
no banco de dados e agendamento para emissão da carteira
de trabalho, além de esclarecimento de dúvidas a respeito do
processo de emissão da Carteira

e elaboração de currículo e como
requerer o seguro-desemprego.
Todos os dados e informações
coletadas nas comunidades são
registrados no sistema do Sine.
Durante os primeiros dias
do serviço, iniciado dia 3, o Sine
Itinerante atendeu uma média
de 30 a 40 pessoas diariamente, com uma equipe formada
por dois funcionários. O Sine
Resende é considerado uma
referência na região e conseguiu
recolocar no mercado 1.309
trabalhadores, no período de
janeiro a outubro deste ano.
CALENDÁRIO
Seguindo o calendário da
atividade, na próxima semana,
de 17 a 21, o atendimento será
realizado nas mesmas localidades, seguindo a ordem dos
CRAS Lavapés, Paraíso, Toyota,
Itapuca e Jardim Esperança,
sempre de 9 às 11 horas.

Confiar abre inscrições para
oficinas socioeducativas de 2019
Divulgação

reSeNDe
Ao menos oito oficinas
socioeducativas da Fundação
Confiar iniciam nesta segunda-feira, dia 10, o período de
inscrições para 2019. No total,
serão oferecidas 460 vagas e
os interessados em participar
dos cursos poderão se inscrever até o dia 18, na sede do
Sine Resende, situado na Rua
Gulhot Rodrigues, nº 275, no
bairro Comercial, ou na sede
do Centro de Referência em
Assistência Social mais perto
de sua residência. Há oportunidade de inscrição também
na sede do Confiar, localizado
na Avenida Professor Coronel
Antônio Esteves, no bairro
Morada da Colina.
De acordo com o presidente
do Confiar, Jonatas Bianquini,
no ato da inscrição, os interessados devem apresentar um
documento oficial com foto e
um comprovante de residência
atualizado. Podem participar do
processo seletivo adolescentes,
moradores de Resende, que

as OFiCiNas do Confiar são para adolescentes entre 14 e 17 anos

estejam regularmente matriculados em uma escola da rede
pública de ensino. É preciso ter
entre 14 e 17 anos, com exceção
daqueles que vão completar 18
anos até setembro de 2019. Já os
adolescentes que têm 13 anos,
mas completam 14 até abril do
próximo ano podem participar
da seleção.
O Confiar oferece atualmente, sete oficinas socioeducativas,
que são: Auxiliar de Sala de Aula,
Recreador de Creche, Educação

Ambiental, Noções Administrativas, Empreendedor Social,
Fotografia, e Guarda Aprendiz.
Este número, no entanto, será
ampliado para oito, em 2019,
com a inclusão de uma oficina
de Barbearia, onde os estudantes
vão aprender noções de cortes
tradicionais e modernos, além
de manuseio dos instrumentos,
higienização, finalização, procedimentos de coloração e várias
outras técnicas que envolvem a
profissão de barbeiro.

PROVAS
As provas seletivas para as
oficinas de 2019, segundo o
calendário do Confiar, serão
aplicadas entre os dias 5 e 8 de
fevereiro, na sede da instituição.
Já as oficinas, que são realizadas em dois períodos, manhã
e tarde, para não prejudicar a
frequência dos alunos na escola,
deverão começar em março.
Todos os participantes das oficinas recebem, mensalmente,
uma bolsa-auxílio no valor de
R$150. “Acabamos de formar
400 adolescentes das turmas de
2018. É com muita alegria que
o Confiar abre mais uma vez
suas portas para receber novos
adolescentes, com uma nova proposta de ensino, visando atender
as expectativas que o mercado de
trabalho busca em nossos jovens.
A cada ano nos dedicamos ainda
mais para atender com eficiência às famílias que acreditam
no trabalho que realizamos
junto aos seus filhos”, comenta
Jonatas Bianquini.

Terminam nesta segunda-feira as inscrições para
Grupamento Ambiental da Guarda Municipal
Divulgação

QUaTIS
O município vai ganhar
um Grupamento Ambiental da
Guarda Municipal. Encerram-se nesta segunda-feira, dia
10, as inscrições dos guardas
municipais interessados em
participar da capacitação voltada à formação do grupamento
ambiental da corporação. Criado em 2013, através de uma lei
assinada pelo prefeito Bruno de
Souza (MDB), o grupamento
ambiental terá, entre outras
atribuições, atuar na prevenção
e repressão de infrações ambientais; na abertura, no monitoramento e na preservação
de trilhas, além de no manejo
e monitoramento dos recursos
naturais da cidade.
As inscrições deverão ser
realizadas na própria sede da
Guarda Municipal, que fica na
Avenida Avelino Batista Soares,
no Centro de Quatis, em frente
à agência da Caixa Econômica
Federal, por meio do preenchimento de uma ficha de inscrição
já inserida na página da prefeitura na internet. O endereço
da página é www.quatis.rj.gov.
br. Inicialmente, o grupamento
ambiental vai ser formado por
seis guardas municipais, mas
o quadro poderá ser ampliado,

a CriaçãO do grupamento ambiental vai ampliar as ações da prefeitura

mediante as necessidades da
administração municipal.
Para o prefeito Bruno de
Souza, a criação do grupamento ambiental vai ampliar
as ações da administração municipal no sentido de preservar
as riquezas naturais da cidade,
além de colocar em prática mais
uma ação concreta, dentro da
política desenvolvida pelo atual governo com o objetivo de
valorizar a corporação. “Mais
de 90% do território de Quatis

ficam na zona rural, e mais de
11% da vegetação da cidade são
formados por mata atlântica”,
ressalta, informando que entre
as riquezas naturais do município, estão o Parque Natural
Municipal Horto dos Quatis,
localizado no perímetro urbano, na região do bairro Bondarowsky; o Parque Natural
Municipal de São Joaquim
(zona rural); a APA (Área de
Proteção Ambiental) Carapiá
e o Refúgio de Vida Silvestre.

CRONOGRAMA
O cronograma de formação
do grupamento prevê, depois
do encerramento do prazo de
inscrições, na segunda-feira, a
realização das seguintes etapas:
capacitação no dia 12, de 8 às
12 horas e de 13 às 17 horas;
realização da prova teórica no
dia 14, de 8 às 11 horas; divulgação do gabarito no dia 14, às 15
horas; divulgação do resultado
da prova teórica no dia 17 às 10
horas; apresentação de recursos
contra o resultado da prova de
17 a 19 de 11 às 17 horas; homologação dos recursos no dia
20, às 10 horas; homologação da
relação de guardas municipais
classificados no dia 20, às 15
horas e cerimônia de entrega
dos certificados no dia 21, às
10 horas).
A capacitação, a prova teórica e a diplomação vão acontecer no auditório do Centro
Administrativo da Prefeitura
de Quatis. Já a divulgação dos
resultados, do gabarito, das
homologações e da classificação
será publicada no site da Prefeitura. Estes documentos vão ser
afixados também na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
no batalhão da Guarda Municipal e na Secretaria de Ordem
Pública do município.

Superintendência Municipal de licitaçõeS e contratoS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletronico nº 141/2018- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material de higiene e limpeza conforme
edital Processo Administrativo n°: 25.404/2018. Data/Hora:
20/12/2018 ás 13:00 horas. Valor Estimado: 114.635,20. O
Edital de pregão eletronico encontra-se disponível no site:
http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. E tambem no
site do banco do brasil. Para mais informações e questionamento: Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas
através do tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Superintendência Municipal de licitaçõeS e contratoS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletronico nº 140/2018- Objeto: aquisição de veículo
conforme edital Processo Administrativo n°: 20.198/2018. Data/
Hora: 20/12/2018 ás 16:00 horas. Valor Estimado: 357.280,00.
O Edital de pregão eletronico encontra-se disponível no site:
http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. E tambem no
site do banco do brasil. Para mais informações e questionamento: Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas
através do tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N.037/2018
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Presencial
supracitado, da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário
Municipal de Saúde, face aos RECURSOS INTERPOSTOS
pelas licitantes, que decidiu pela: MED LIFE HOSPITALITY
MÉDICOS E HOTELARIA LTDA EPP- PROCEDENCIA, PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- IMPROCEDÊNCIA, JPH REMOÇÕES E EMPR. MÉDICOS- PROCEDÊNCIA
PARCIAL. Assim, fica marcado a CONTINUIDADE do certame
para o dia 17/12/2018 às 14h00min.
Barra Mansa, 07 de Dezembro de 2018.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

Prefeitura Municipal
de Paty do Alferes
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COMUNICADO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 006/2018
A Prefeitura Municipal de Paty do Alferes torna público que fará
realizar licitação, modalidade Tomada de Preços:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS DE RECURSOS DE RPPS.
Data e Local: 27 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, na
Sede da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, à Rua Sebastião de Lacerda, n.° 35 – Centro, nesta cidade.
Edital disponível na integra no site oficial do município: www.
patydoalferes.rj.gov.br.
Informações pelo telefone (24) 2485 – 1234, ramal 2205 e
retirada do Edital na sala da Divisão de Licitações e Contratos,
à Rua Sebastião de Lacerda, 35 - Centro – Paty do Alferes, no
horário 12 as 18 horas.
Paty do Alferes, 07 de dezembro de 2018.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

