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Magé divulga nova data
de vistoria anual dos táxis
A novidade para o novo
calendário é o período de
aferição dos taxímetros, que
não foi realizado no último
ano devido a pandemia. Entre
os dias 14 e 18 de março, o
Instituto de Pesos e Medidas
do Estado do Rio de Janeiro
(Ipem-RJ) estará também na
sede da Semtran para atender
os motoristas, das 9 às 15 horas.
A aferição seguirá o seguinte
calendário: permissões 01 a 35
(14/03), 36 a 70 (15/03), 71 a
106 (16/03), 107 a 142 (17/03)
e 143 a 171 (18/03).
Para a realização da aferição feita pelo Ipem-RJ são
necessários os seguintes documentos: último certificado
Ipem 2020 (original); CRVL
2021 ou 2022 (original); Documentos GNV 2021 (original); cartão de autorização
municipal 2021 (original e

Veículos passarão
por aferição do
Instituto de Pesos
e Medidas do
Estado do
Rio de Janeiro
MAGÉ
A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de
Transporte (Semtran), divulgou
uma nova data para a realização
da vistoria anual de táxis licenciados na cidade. O serviço será
realizado na sede da Semtran,
no bairro Limeira, a partir do
dia 21 de março e encerrando
no dia 29 de abril. O horário
de atendimento será de 9 às 12
horas e de 13h30min às 17 horas.

cópia); e taxa da GRU com o
comprovante de pagamento.
Somente o permissionário ou
procurador poderá efetuar a
vistoria do Ipem-RJ.
“Nós tivemos uma reunião
com o Ipem e trouxemos a aferição dos taxímetros para Magé,
para que os motoristas não
precisem ir até Xerém. É uma
importante medida, já que em
2021 não tivemos essa aferição,
então estavam sendo usados
documentos de aferições passadas”, ressaltou o secretário
de Transporte, Junimar Borges.
A vistoria municipal somente será realizada mediante
a presença do permissionário
ou de procurador com devido
instrumento legal, com firma
reconhecida e devidamente
autenticada. Para a renovação de
licenças, é necessária a seguinte
documentação:

- cópia do comprovante de
residência; - cópia do último
cartão expedido pela Semtran;
- cópia da CNH dentro do
prazo de validade, constando
atividade remunerada; - cópia do CRLV 2021 ou 2022 e
do seguro obrigatório – dentro do prazo de vistoria estabelecido pelo Detran-RJ
– em nome do permissionário;
- cópia da quitação de ISS;
- cópia do cartão de prestador
de serviços autônomo expedido
pela Secretaria de Fazenda;
- certidões negativas criminais – Federal e Estadual;
- atestado de saúde ocupacional; - comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual; - curso
obrigatório de qualificação;
- certificado de verificação do taxímetro 2022;
- certificado de verificação GNV.

Receita libera serviços do Imposto
de Renda para Portal Gov.br
SUL FLUMINENSE
Os contribuintes com nível
prata ou ouro no Portal Gov.br
ganharam acesso a mais serviços e
funcionalidades dentro do Centro
de Atendimento Virtual da Receita
Federal (e-CAC). Eles terão direito
a serviços até agora restritos a quem
tinha certificado digital, tipo de
assinatura eletrônica vendida no
mercado.
OS SERVIÇOS LIBERADOS
SÃO OS SEGUINTES:
• Preenchimento e retificação da
declaração do Imposto de Renda no
ambiente e-CAC; Cópia da declaração e do recibo de entrega; Cópia dos
arquivos transmitidos; Visualização
do número do recibo; Visualização de
pendências de malha fina; Entrega
de documentos para regularizar a
situação no Fisco; Consulta a débitos do Imposto de Renda Pessoa
Física; Emissão de Documento de

Arrecadação Fiscal (Darf)
A partir de 15 de março, os
contribuintes com conta nível
prata ou ouro também terão acesso
à declaração pré-preenchida do
Imposto de Renda no e-CAC. Nessa
modalidade, a Receita fornece um
formulário com dados apurados em
declarações enviadas por empresas,
instituições financeiras, imobiliárias e médicos, cabendo ao contribuinte confirmar as informações
ou fazer ajustes antes de enviar a
declaração do Imposto de Renda.
De acordo com a Receita Federal, os novos serviços reduzirão
a necessidade de o cidadão ir a um
posto da Receita para buscar dados
de declarações de anos anteriores.
Na semana passada, o Fisco tinha
elevado o nível de segurança para
o acesso ao e-CAC, justamente para
permitir que os serviços disponíveis
aos contribuintes com certificado digital sejam fornecidos a mais pessoas.
O prazo para enviar a declaração

do Imposto de Renda Pessoa Física
2022 começa às 8h de segunda-feira
(7) e vai até as 23h59min59s de 29
de abril. Neste ano, a Receita Federal espera receber 34,1 milhões
de documentos. Quem enviar a declaração fora do prazo determinado
deverá pagar multa de R$ 165,74
ou de 20% do imposto devido,
prevalecendo o maior valor.
NÍVEIS DE SEGURANÇA
Identificação segura para acessar serviços públicos digitais, a
conta Gov.br está disponível a
todos os cidadãos brasileiros. O
login tem três níveis de segurança:
bronze, para serviços menos sensíveis; prata, que permite o acesso
a muitos serviços digitais; e ouro,
que permite o acesso a todos os
serviços digitais.
As contas cadastradas exclusivamente com informações do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou do Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) são consideradas nível bronze. Também tem esse nível
o cadastro feito presencialmente
nas unidades do INSS ou do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran).
As contas nível prata têm validação de uma dessas três fontes:
biometria facial da carteira de
motorista, cadastro Sigepe (no caso
de servidores públicos) ou dados
bancários de um dos sete bancos
conveniados ao Portal Gov.br (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco,
BRB, Caixa Econômica Federal,
Santander e Sicoob).
Por fim, as contas validadas
com biometria facial da Justiça
Eleitoral ou por certificado digital
compatível com ICP-Brasil passam
a ter nível ouro de segurança.
Os contribuintes com contas
nível bronze podem elevar o nível
de segurança do login, ao fazer as
validações que conferem níveis
superiores.

mulheres envolvidas em projetos
sociais e trabalhos voltados para o
público feminino, com o objetivo de
promover atividades e apresentar
debates sobre diversos temas, no
horário das 9 horas ao meio-dia.
Hoje, às 9 horas, a palestra com
o tema “A mulher empreendedora
e mãe de família” será proferida
pela empresária Patrícia Torres
do Nascimento Leis. Já às 10
horas, a comandante da Guarda
Civil Municipal de Porto Real,
Suelaine Caetano de Carvalho vai
ministrar palestra sobre “O verdadeiro empoderamento feminino”.
Na terça-feira, dia 8, às 9 horas, a

O Dia Internacional da Mulher
é celebrado anualmente no dia 8,
terá uma programação especial
no município. A prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Assistência Social, promove a
partir desta segunda-feira, dia 7 até
a próxima sexta-feira, dia 11, a II
Semana do Empoderamento Feminino. As atividades acontecem no
auditório da prefeitura, no Centro
Administrativo 25 Novembro, no
horário das 9 horas ao meio-dia.
A ação conta com palestras e
atividades com a participação de

subsecretária de Promoção, Defesa
e Garantia dos Direitos Humanos
do Estado do Rio de Janeiro, Luciana Calaça, estará ministrando
o tema “Mulheres e os Direitos
Humanos”. Na quarta-feira, dia 9,
às 10 horas, a juíza e subsecretária
estadual de Política Públicas para
Mulheres, Glória Heloísa debate o
tema “Leis de combate à violência
contra a mulher no Brasil”. Na
quinta-feira, dia 10, às 9 horas, a
Secretária Municipal de Políticas
Públicas para Mulheres de Itatiaia,
Luciana Cavalhari, expõe o tema “A
importância da união da Democracia no combate à violência contra

a mulher”. Na sexta-feira, dia 11,
às 9 horas, a Superintendente de
Pessoas Desaparecidas e Documentação Básica da Secretaria
de Assistência Social e Direitos
Humanos do Estado do Rio de
Janeiro, Jovita Belfort e a coordenadora de Pessoas Desaparecidas e Documentação Básica da
Secretaria de Assistência Social
e Direitos Humanos do Estado
do Rio de Janeiro, Susam Azevedo, estarão palestrando sobre
o tema “A importância da documentação na vida e a reflexão da
importância da documentação
em Petrópolis”.

Nutricionista indica opções saudáveis para diminuir os efeitos do álcool no organismo
RESENDE
Após a folia de carnaval, uma
das principais queixas é a ressaca, e
ela normalmente vem acompanhada de vários sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, náusea,
fadiga e cansaço.
Para a melhora destes sintomas,
alguns alimentos podem ajudar. A
nutricionista e professora da Estácio,
Juliana da Silveira Gonçalves, alerta

para a importância da hidratação.
- O fundamental é se manter
hidratado e eliminar as toxinas
do álcool de seu organismo. O
simples consumo de água, água
de coco com limão, gengibre e
hortelã ou sucos naturais, podem
auxiliar na recuperação da ressaca.
A alimentação, no geral, tem grande
impacto em como nosso corpo recebe
bebidas alcoólicas. Alguns grupos
alimentares ajudam a diminuir os
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Departamento Comercial

efeitos do consumo de álcool, como
verduras e legumes, ovos e frutas
como melancia e banana.
Nutrição na região Fluminense
A Estácio oferece o curso de Nutrição em Resende e Volta Redonda
e para saber mais sobre a graduação
e como realizar inscrições, basta
acessar o site www.estacio.br ou
entrar em contato com as Unidades
pelos telefones: (24) 99321-3131
(Estácio Volta Redonda) e (24)

99316-7505 (Estácio Resende).
A Estácio Volta Redonda está
localizada na Rua 24, nº 236, no
bairro Vila Santa Cecília, anexo ao
Colégio Batista; e a Estácio Resende
fica na Rua Zenaide Vilela, s/nº,
no bairro Jardim Brasília. O atendimento presencial nas unidades
da Estácio ocorre de acordo com
as normas de segurança sanitária
vigentes e o uso da máscara é
obrigatório.

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

Prefeitura amplia vagas
para motocicletas por
toda a cidade
RESENDE
Visando a melhoria no trânsito do município, a prefeitura
está ampliando as vagas para
estacionamento de motocicletas.
Após demanda identificada pela
Superintendência Municipal de
Transporte e Trânsito (Sumtran),
a prefeitura aumentou em 50% o
número de vagas especiais para
estes veículos. As vagas de moto
são essenciais para a segurança
dos proprietários de motos. O
bairro Manejo será o próximo a
ter ampliado o número de vagas.
De acordo com a Sumtran,
nos últimos dois anos, número
de estacionamentos para motos
saltou de 88 para 132, contemplando centros comerciais, como
a região do bairro Campos Elíseos
e o próprio Centro. Para definir
os locais contemplados, a gestão
municipal monitorou o trânsito.
A execução do serviço acontece
durante a madrugada para evitar
os transtornos e congestionamentos. “Estamos atentos às demandas da população com o objetivo
de proporcionar uma experiência
agradável para todos. Conviver

com o trânsito, seja como condutor ou pedestre, é algo necessário e
presente diariamente na vida das
pessoas. Outro ponto importante
neste contexto é a educação no
trânsito. Precisamos da compreensão de todos para promover um
bom e seguro ambiente”, disse o
superintendente de Transporte e
Trânsito da Prefeitura, Júlio César
Barbosa da Silva. Ele ressalta que
as vagas para motocicletas são
essenciais para a segurança dos
proprietários. “O estacionamento
entre vagas de carro, por exemplo, pode acarretar em danos ao
carro e à moto, já que este não
é o local apropriado e o veículo
pode esbarrar na moto por falta
de espaço”, salientou.
Ainda de acordo com o superintendente, a Sumtran continua monitorando a cidade e
já tem novos alvos para receber
as vagas de moto. “O próximo
local, inclusive, fica no bairro
Manejo, onde há um grande
movimento de veículos, muitos
bancos e estabelecimentos comerciais. O serviço está previsto
para acontecer nos próximos
meses”, complementa.

UNIODONTO RESENDE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA
C.N.P.J: 03.150.035/0001-03 - NIRE:33.4.0003258-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Presidente da UNIODONTO RESENDE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, no uso de
suas atribuições, convoca os Cirurgiões-Dentistas Cooperados para a Assembléia Geral ordinária a se
realizar na Aciar Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Resende, Localizado
Av. Mal. Castelo Branco, 104 4° andar - Jardim Tropical, nesta cidade de Resende, RJ, no dia 17 de
março de 2022, quinta feira, às17 horas em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3
(dois terços) dos Cooperados. Caso esse número não seja atingido, reunir-se-ão em segunda
convocação, às 18 horas, com mais da metade dos Cooperados, ou em terceira convocação, às 19
horas, com o mínimo de 10 (dez) Cooperados, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:
1ª) Prestação de contas dos órgãos de administração, do exercício de 2021, acompanhada do parecer
do Conselho Fiscal, compreendendo:
a)
b)
c)
d)

Relatório da Gestão;
Balanço geral do exercício de 2021;
Parecer da Auditoria Independente;
Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício.

2ª) Dar destino às sobras ou perdas apuradas no exercício;
3ª) Eleição do Conselho Fiscal;
4ª) Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva e da cédula de presença dos membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Para efeito de “quorum”, o número de Cirurgiões-Dentistas Cooperados com direito a voto é de 57
(cinquenta e sete).
Resende, 07 de março de 2022.
_________________________________

_______________

UNIODONTO RESENDE COOP ERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Semana da Mulher será realista pela prefeitura até sexta-feira
QUATIS
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Circulação
RESENDE: Av. Alfredo Whately,122 / Sala 101
Campos Elíseos - CEP: 27.542-170
55 + 24 + 3354-0932 / 99936 0202

RIO CLARO: Rua Azaléia, 36 - Bairro Alambari
CEP.: 27.460-000

55 + 24 + 3326-2676 / 99978 0101

PORTO REAL: Rua Júlia Graciano Marassi,

VOLTA REDONDA: Av. Lucas Evangelista, 436,
Conjunto 206 - Aterrado - CEP.: 27295-320

comercial@avozdacidade.com
comercialavozdacidade@gmail.com

nº 20 - Centro - Porto Real - CEP.: 27570-000

55 + 24 + 3025-7004 / 99913 0202

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.

Representante Nacional
TRÁFEGO PUBLICIDADE LTDA

Avenida Rio Branco, 185, sala 1813 - Centro
Rio de Janeiro. Tel.: (21) 2532-1329 - Fax (21) 2524-6320

Dra. Aline Fernandes Chaves
Presidente

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO N.002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - SRP.
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal de
Manutenção
Urbana, face aos recursos interpostos pelas licitantes CIAP
TERRAPLANAGEM EIRELI e LUQUIP TERRAPLENAGEM
LTDA, que decidiu pela IMPROCEDENCIA dos mesmos.
Èrika Ribeiro Barbosa
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR. Início do recebimento das propostas: 09/03/2022 às 17h30 - Encerramento
de recebimento: 21/03/2022 às 09h00 – Abertura e Início do
Pregão: 21/03/2022 às 09h01.
PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA VERTICAL. Início do recebimento das propostas:
09/03/2022 às 17h30 - Encerramento de recebimento:
21/03/2022 às 09h00 – Abertura e Início do Pregão: 21/03/2022
às 09h01.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411
ou edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@
gmail.com.
Thaís da Silva Miranda
Assistente Técnico

