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RETORNO SEGURO ÀS AULAS

Secretaria de Educação faz treinamento com
diretores reforçando medidas de prevenção
Capacitação
ocorreu através
de parceria com
a Secretaria de
Educação
VOLTA REDONDA
A Secretaria Municipal de
Educação (SME), em parceria
com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), realizou na
manhã da última quinta-feira,
dia 8, um treinamento online
sobre as medidas de prevenção à
Covid-19 para o retorno seguro
às aulas presenciais, previsto
para setembro. Cerca de 180
profissionais que atuam como
diretores gerais e adjuntos na
Rede Municipal de Ensino
participaram do treinamento,
que ainda irá promover uma
nova capacitação para professores, cuidadores e auxiliares
de educação.

O treinamento virtual, através da Plataforma Zoom, também contou com a participação
do Setor de Educação Permanente, da Divisão de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária da
secretaria de Saúde.
A secretaria de Educação
considera que o treinamento irá
fornecer subsídios aos gestores
das unidades escolares, que
deverão atuar como multiplicadores das medidas de segurança
contra a Covid-19, gerando,
assim, mais tranquilidade à
comunidade escolar, diante do
possível retorno híbrido das
aulas, no mês de setembro.
A secretária de Educação,
Therezinha Gonçalves, a Tetê,
reafirmou que é fundamental o
envolvimento dos profissionais
da Educação no cumprimento
do protocolo de segurança sanitária. “O treinamento é para
que possamos oferecer à comunidade escolar um ambiente
adequado às orientações previstas no protocolo de segurança
sanitária contra a Covid-19

para o retorno presencial. O
primeiro encontro reuniu os
diretores que vão multiplicar
as orientações nas escolas, mas
também teremos uma capacitação em breve direcionada
aos professores, cuidadores e
auxiliares de educação”, disse.
Tetê destacou que as creches
e escolas municipais reabrirão
seguindo as medidas de segurança à Covid-19, tendo a
disponibilização de álcool em
gel (70%), termômetros para
aferição da temperatura corporal dos alunos e profissionais
e ainda estoque de máscaras
faciais de proteção ao vírus.
“As escolas já estão comprando esses materiais, que serão disponibilizados aos alunos
assim que o retorno presencial
ocorrer a partir de setembro”,
disse.
SONDAGEM DO
RETORNO ÀS
AULAS PRESENCIAIS
A Secretaria de Educação
está realizando ainda uma son-
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dagem com os pais dos alunos
da rede municipal para saber a
opinião deles sobre o retorno às
aulas presenciais.
A secretária Therezinha
Gonçalves explicou que a
pesquisa ainda está sendo
tabulada, mas há um número
superior de pais favoráveis
ao retorno, entretanto, a secretária mencionou que, caso
os pais, sejam contrários ao
retorno, os alunos continuarão
recebendo o ensino remoto de
casa. “A sondagem é muito
importante para a secretaria de
Educação mensurara quantos
alunos irá receber presencialmente tendo o aval dos pais.
Ainda estamos tabulando essa
pesquisa, mas cerca de 50% dos
pais são favoráveis ao retorno.
Aos pais contrários, nós da
SME continuaremos oferecendo o ensino online, remoto, a
esses alunos, e no caso de não
terem acesso à internet também continuaremos providenciando o material impresso”,
comentou a secretária.

Cidade retoma projeto
Arte na Rede com história
do prédio da prefeitura
ANGRA DOS REIS
O Movimento Arte na Rede
(MAR) está de volta nesta semana com vídeo novo. Desta
vez, falando sobre o palácio
Raul Pompeia, mais conhecido como a sede da Prefeitura
de Angra dos Reis. O prédio,
construído no século 19 em
estilo neoclássico, é o cenário de
algumas das principais decisões
administrativas da história do
município. O Arte na Rede é
um projeto desenvolvido pela
Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Angra
como forma de produção de
conteúdo para divulgação da
história e cultura do município
por meio das mídias digitais.
Quem nos conta um pouco
da história do palácio é o assessor de Cerimonial da Prefeitura
de Angra, Zélio Nascimento,
responsável também por coordenar uma visita guiada ao
local destinada a estudantes.
Neste primeiro episódio, o
cerimonialista nos fala sobre
a motivação que levou a cons-

trução do prédio, em 1871 – a
necessidade de um espaço para
se abrigar a administração pública, devido ao crescimento
da cidade. Também nos conta
sobre o custeio da construção,
os primeiros usos do prédio
e alguns detalhes que foram
alterados do século 19 para cá.
Tudo isso é entremeado com
imagens de ontem e hoje, do
palácio Raul Pompeia e de seu
entorno, a praça Nilo Peçanha
(popularmente chamada também de “Praça da Prefeitura”).
Vídeos e fotos de arquivos, de
cerimônias e eventos públicos,
mostram a praça no tempo das
antigas palmeiras imperiais
que as cercavam, a fachada do
palácio em décadas passadas e as
dependências atuais, dentre elas
o Salão Nobre e o Gabinete do
Prefeito. O palácio foi batizado
com o nome do famoso escritor angrense Raul Pompeia,
nascido em Jacuecanga e autor
da obra “O Ateneu”. O prédio
guarda algumas características
da construção original, como a
cor da fachada e o piso do pátio.

Covid-19: 81% dos presos do Rio
receberam primeira dose da vacina
RIO/SUL FLUMINENSE
A vacinação contra a covid-19 atingiu, com a primeira
dose, 81% da população carcerária do estado do Rio de Janeiro.
A informação foi divulgada
nesta quinta-feira, dia 8, pelo
Tribunal de Justiça (TJ). De
acordo com o juiz Bruno Ruliè-

re, da Vara de Execuções Penais,
34.742 internos do sistema
prisional receberam a primeira
dose da imunização.
A previsão é que, até a próxima semana, 100% da massa
carcerária do estado tenham
recebido a primeira dose da
vacina. Os dados foram passados durante reunião do Comitê

Interinstitucional para Acompanhamento das Medidas de
Enfrentamento à Covid-19
realizada no TJ.
Durante o encontro, o juiz
Rulière contou que os presos
estão sendo vacinados após
as audiências de custódia.
“Eu tenho informações sobre
outros estados e, comparati-

vamente, o Rio atingiu uma
marca admirável”, declarou o
magistrado.
O comitê foi criado para atuar na fiscalização das medidas
adotadas pelo poder público
para a proteção de direitos fundamentais de pessoas privadas
de liberdade e no monitoramento da situação.

Horta Comunitária ganha vida,
e recebe mutirão de plantio
GUAPIMIRIM
A horta comunitária, instalada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, no
bairro Sapê, recebeu as hortaliças e legumes que foram
plantadas com a ajuda de um
grande mutirão, e contou com
a ajuda de secretários, funcio-

nários da prefeitura, e também
a prefeita Marina e de muitos
moradores do bairro.
A horta é uma iniciativa
da secretaria, e faz parte
do cronograma de ações
do programa “Meu Bairro
Agora é Diferente” que está
levando, além da horta, diversas obras de revitalização

e reparos para muitos bairros
da cidade.
O objetivo da instalação da
obra, de acordo com a prefeita
é dividir a colheita entre a
comunidade. “Nosso principal
objetivo é dividir toda a colheita
com os morados dos bairros
em que o projeto está sendo
executado. É uma maneira de

proporcionamos uma melhora
da alimentação dessas pessoas,
pois eles estarão consumindo
alimentos saudáveis”, disse
Marina reforçando que a população sempre terá participação
ativa no replantio, cuidados e
manuseio, com todo o respaldo
técnico dos engenheiros agrônomos da secretaria.

Infraestrutura ‘prepara’ ruas para
receber o asfalto no parque Veneza
MAGÉ
Depois da Rua Bolonha já
entregue, mais sete vias do Parque Veneza, no 6º Distrito, em
Magé, vão ser preparadas para
receber o tão sonhado asfalto.
No momento, estão passando por
serviços de drenagem e colocação
de caixas de ralos e meios-fios,
entre outros, as Ruas Anápoles
e Capri e a Avenida Roma.
“O governo Renato Cozzolino vem investindo sequencialmente em obras de macrodrenagem e pavimentação do
Parque Veneza. É uma iniciativa que vem proporcionando a

elevação da qualidade de vida
da população daquele bairro.
São sete quilômetros a serem
asfaltados, com a colocação
de 14 mil metros de meio-fio
para dar acabamento às obras
e outra quantidade expressiva
de caixas de ralos com tampões de excelência qualidade
técnica”, explicou o secretário
municipal de Infraestrutura,
Marcos Pereira.
Os moradores do bairro
já comemoram a melhoria
da qualidade de vida à vista,
como é o caso da auxiliar de
serviços gerais, Vanda da Silva,
de 48 anos.
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“Pensei que eu fosse morrer
e não ter o asfalto aqui na minha
rua. Vou fazer 49 anos e estou
muito feliz, muito feliz mesmo
que o asfalto está chegando. Vai
melhorar a vida de todo mundo
e a minha, é claro, que quando
chove sou obrigada a pisar na
lama ao sair para o trabalho.
Com o asfalto, isto não vai
acontecer mais, graças a Deus”,
disse a moradora que vive desde
o nascimento na Rua Capri.
Outro que também está
vibrando com a chegada do
asfalto é o vendedor de empadas
produzidas pela esposa, Allan
Carvalho, de 29 anos.
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“Esta obra está sendo um
divisor de águas para a gente.
Teremos muitos benefícios
e eu, como vendo empadas,
já imagino até aumentar
minhas vendas com as ruas
em melhores condições para
entregar o meu produto”,
revelou o morador da Avenida Roma.
As obras no Parque Veneza
vão contemplar ainda as Ruas
do Relógio, Trieste, Turim e
Florença, com execução de mão
de obra direta da Prefeitura. O
prazo de conclusão para todas as
vias pavimentadas é até o final
deste ano.

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.039/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
– SRP.
O Secretário de Administração e Modernização do Serviço Público do Município de Barra Mansa, no uso de suas atribuições
comunica aos interessados face ao recurso sobre a anulação
do certame, interposto pela licitante HIGISEG MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, que decidiu pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Gabriel Ramos Resende
Secretário Municipal de Administração
e Modernização do Serviço Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
-Pregão Eletrônico nº 273/2021 -Objeto: Aquisição de material
de informática, conforme edital. Processo Administrativo n°:
13.067/2021 /2021 -Data/Hora: 27/07/2021 às 16:00 horas.
-Pregão Eletrônico nº 274/2021 -Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, conforme edital. Processo Administrativo n°: 13.301/2021. -Data/Hora: 28/07/2021 às 15:00 horas.
-Pregão Eletrônico nº 275/2021 -Objeto: Aquisição de peças
par motoniveladora, conforme edital. Processo Administrativo
n°: 15.990/2021. -Data/Hora: 29/07/2021 às 16:00 horas.
-Pregão Eletrônico nº 276/2021 -Objeto: Aquisição de
material de permanente, conforme edital. Processo Administrativo n°: 3.380/2021. -Data/Hora: 02/08/2021 às 14:00
horas. -Pregão Eletrônico nº 277/2021 -Objeto: Aquisição de
material de permanente, conforme edital. Processo Administrativo n°: 4.091/2021. -Data/Hora: 03/08/2021 às 15:00
horas. -Pregão Eletrônico nº 278/2021 -Objeto: Aquisição de
material de escritório, conforme edital. Processo Administrativo n°: 15.250/2020. -Data/Hora: 09/08/2021 às 15:00 horas.
-Tomada de Preços nº 54/2021 –Objeto: Modernização de
campo de futebol, conforme edital. Processo Administrativo
n°: 17.543/2021. Data/Hora: 04/08/2021 às 13:30 horas.-Concorrência Pública nº 03/2021 –Objeto: Construção
Escola Solar da Barra, conforme edital. Processo Administrativo n°: 16.888/2021. Data/Hora: 17/08/2021 às 13:30
horas. Editais disponíveis no site: http://www.resende.rj.gov.
br/blogtransparencia e site do Banco do Brasil. Informações
e-mail: editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

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

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

PORTO REAL: Rua Júlia Graciano Marassi,

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

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

