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OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

Governo do estado apresenta
mapa da produção de energia
solar no Rio de Janeiro
Divulgação

Documento faz
parte das ações
para alavancar a
geração de energia
limpa e renovável
no estado

ITATIAIA

MAPA MOSTRA que o estado ocupa o 8º lugar no ranking nacional de geração distribuída

e também promove significativa economia nas contas por
ser bem mais barata”, afirma
o governador Cláudio Castro.
O Mapa mostra que o estado
ocupa o 8º lugar no ranking
nacional de geração distribuída,
com potência instalada atual de
mais de 428 MW, correspondendo a 4,05% da matriz energética
brasileira. O Rio de Janeiro é
também o 5º estado do Brasil
em quantidade de sistemas solares instalados: mais de 45 mil
casas, mil propriedades rurais,
3.500 comércios e 250 indústrias
utilizam a fonte, e há mais de
100 sistemas instalados.

Além disso, o Rio de Janeiro possui hoje 10 projetos
de geração centralizada, que
totalizam a potência de mais
de 4,5 MWp e geração de até 7,4
GWh/ano. Dois outros projetos
estão em fase de construção, em
São João da Barra, no Norte Fluminense, e totalizam a potência
de 468 MWp.
A coordenadora da Absolar no Rio de Janeiro, Camila
Nascimento, observou que o
estado é uma grande potência
energética dentro do país e
elogiou as iniciativas governamentais. “É muito bom
ver que o governo do estado

vem tratando com seriedade,
perspicácia, planejamento, e
de forma pragmática, um tema
tão importante para o desenvolvimento econômico. Esse
impulso é fundamental para
o crescimento sustentável do
Rio de Janeiro”, afirma.
Estiveram presentes ao
evento de apresentação do
mapa representantes da AgeRio, BNDES, Porto do Açu,
GNA, Shell, Eneva, Natural
Energia, GreenYellow, Revolusolar, e da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), entre outras
instituições e empresas do setor
de energia.

Parceria entre Fecomércio RJ e Jucerja
otimizam serviços aos associados
SUL FLUMINENSE
Com o objetivo de atender
de forma diferenciada os empresários e profissionais que
trabalham com o registro de
empresas, visando à orientação
adequada para a realização do
registro de atos empresariais,
a Federação do Comércio do
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), em parceria com
a Junta Comercial (Jucerja),
disponibiliza nos sindicatos
filiados diversos serviços de
registro empresarial em postos
de atendimento da Junta distribuídos em regiões estratégicas
do interior do estado.
Na região, há postos em
Miguel Pereira, Barra Do Piraí, Valença e Volta Redonda.
Os postos também oferecem
orientação sobre registro, auxilia na pesquisa e emissão de
certidões de empresas e carteira
de empresário; verificação de

existência de empresas e vínculo
empresarial; e orientação para
a regularização e atualização
cadastral de MEIs. A iniciativa
visa fomentar o desenvolvimento econômico local facilitando o
acesso ao registro de empresas
realizado pela Junta Comercial.
Além disso, os postos de
atendimento nos sindicatos
podem receber processos de
empresas localizadas em todo
o Estado do Rio de Janeiro,
não estando limitado à região
na qual o sindicato está localizado. O serviço realizado nos
sindicatos tem como diferencial a verificação prévia dos
documentos, realizando assim
o saneamento de possíveis exigências por falta de documentação. Se o processo recebido pelo
posto no sindicato for objeto de
exigência pelo examinador da
Jucerja, o colaborador treinado
para o atendimento poderá dar

todo o suporte para esclarecer a
auxiliar no cumprimento.
MAIS SERVIÇOS
Também será possível obter informações sobre a forma
adequada de realizar o registro
de empresas, seja quanto a constituição, alterações ou distrato,
sendo possível o auxílio na
elaboração dos atos de registro.
A equipe do sindicato, juntamente com a Fecomércio RJ
está apta e poderá realizar esse
tipo de consultoria de registro
empresarial.
Além do recebimento de
processos de registro de empresas, outros serviços realizados
pela Junta Comercial podem
ser orientados pelos postos nos
sindicatos, como por exemplo:
solicitação de certidões, pedido de carteira de empresário,
verificação de existência de
empresas e vínculo empresarial.

Os postos de atendimento,
em parceria com a equipe do
Redesim (Rede Nacional para
a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e
Negócios) na sede da Jucerja,
também estão capacitados a
orientar sobre o registro e situação cadastral dos MEI que
deseja realizar a regularização
e atualização do registro empresarial.
ENDEREÇOS
SCV de Miguel Pereira- Avenida Presidente Jonh kennedy,
Nº 191, Centro/ (24) 2483-8323
SCV de Barra do Piraí- Rua
Galeria Santos Dumont, Nº 06,
SL 05, Centro/ (22) 2442-0373
SCV de Valença- Rua Padre
Luna, Nº 99, Loja 25, Centro/
(24) 2452-1503
SCV de Volta Redonda Rua
Bernardo Ferraz, Nº 383 – Aterrado/ (24) 3339-9303.

IPTU pode ser pago com desconto nesta segunda-feira
ITATIAIA
Os contribuintes podem
pagar até esta segunda-feira,
dia 23, a cota única do Imposto
Predial Territorial Urbano
(IPTU), com desconto de 15%.
O desconto é válido para imóveis residenciais, comerciais,
industriais e territoriais e

também para o pagamento
da “Taxa de Coleta de Lixo
Domiciliar”.
Os contribuintes que ainda não quitaram a cota única
ou a primeira parcela podem
acessar a guia para pagamento
do IPTU no Portal da Prefeitura de Itatiaia. Tanto a guia,
quanto o carnê com as demais
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O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
abriu as inscrições para dois
processos seletivos simplificados
complementares (PSS) para
a contratação temporária de
profissionais que trabalharão
no Censo 2022. Ao todo, o IBGE
oferece 148 vagas, sendo 123 para
agente censitário de pesquisa
por telefone (ACT). São mais 22
vagas para agente de pesquisas
e mapeamento (APM) e três
vagas para supervisor de coleta
de qualidade (SCQ).
Não há taxa de inscrição.
A exigência é de ensino médio
completo e, no caso do ACT, um
ano de experiência comprovada
em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos
últimos cinco anos (até a data de
divulgação do resultado final).
O procedimento de inscrição
pode ser realizado de forma online ou presencial. As seleções
ocorrerão por meio de análise de
títulos, compreendendo a titulação acadêmica dos candidatos.
As vagas para ACT oferecem
salário de R$ 998 mensais, com
prazo de contrato de até cinco
meses, renováveis por mais
cinco. A jornada de trabalho é

de 27 horas semanais, incluindo
fins de semana e feriados.
INSCRIÇÕES
Para fazer a inscrição pela
internet, o candidato deve
preencher o formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail da
unidade estadual do IBGE que
abrange a localidade da vaga.
Junto ao formulário, o candidato deve anexar às cópias da
sua documentação (identidade
e titulação acadêmica). A análise
dos títulos será classificatória.
Quem decidir fazer a inscrição presencial deve levar uma
cópia do documento de identidade e da titulação acadêmica
(como diploma ou certificado
de conclusão de curso) a um dos
postos do IBGE relacionados no
anexo do edital correspondente
à vaga pretendida.
As contratações permitem a
admissão de pessoal por tempo
determinado a fim de atender
a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
Mais informações e orientações sobre os processos seletivos, como editais, inscrição,
resultado da análise de títulos e
resultado final, estão no Portal
do IBGE no site https://www.
ibge.gov.br/

Município recebe prêmio pelo
enfrentamento da Covid-19

ESTADO
O Mapa da Produção de
Energia Solar no Rio de Janeiro
foi apresentado pelo governo
do estado a representantes do
setor de energia. Elaborada pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações
Internacionais, em parceria
com a Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica
(Absolar), a publicação apresenta o cenário de produção, as
oportunidades de crescimento
e as iniciativas do governo
estadual para estimular os
investimentos na geração de
energia limpa no estado.
“O Rio de Janeiro tem um
enorme potencial para o desenvolvimento da energia solar,
que já alavancou cerca de R$
1,9 bilhão em investimentos no
estado e criou mais de 10 mil
vagas de emprego para a população. É uma fonte de energia
limpa e sustentável, que traz
inúmeros benefícios ambientais

IBGE abre inscrições
para preencher 148 vagas
temporárias para Censo 2022

Redação Principal e Parque Gráfico
BARRA MANSA: Rua Michel Wardini, 100
Centro - Cep: 27.330-100
55 + 24 + 3028 1409 / 99911 0101
redacao@avozdacidade.com
grafica@avozdacidade.com

Departamento Comercial
55 + 24 + 3326-2676 / 99978 0101

comercial@avozdacidade.com
comercialavozdacidade@gmail.com

parcelas podem ser retirados
no site da prefeitura https://
itatiaia.rj.gov.br/ no menu
Emissão > Guia de IPTU. Em
seguida, o contribuinte deve
digitar o código reduzido do
Imóvel ou a Inscrição imobiliária, que pode ser encontrada
nos carnês de IPTU de anos
anteriores. A retirada também

pode ser feira pessoalmente
Divisão de Cadastro Imobiliário da Prefeitura, de segunda
a sexta-feira, das 8 horas ao
meio dia e das 13h30min às
17 horas. As demais parcelas
terão seus vencimentos mantidos na mesma data.
Mais informações pelo telefone (24) 3352-6777, ramal 226.

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

Seis profissionais da área da
Saúde do município foram premiados, recentemente, pelo Conselho Regional de Enfermagem
do Rio de Janeiro, pela atuação
na linha de frente no período
de enfrentamento da pandemia
da Covid-19 no município. A
entrega do prêmio aconteceu
durante cerimônia no auditório
da Associação Educacional Dom
Bosco (AEDB), no bairro Morada
da Colina, em Resende.
A coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen;

o supervisor de Enfermagem do
Hospital Municipal Dr. Manoel
Martins de Barros, Pedro Rafael
Alves; o gerente de Enfermagem, Flávio Augusto Nunes, a
enfermeira, Caroline de Paula
e as técnicas de enfermagem,
Jhoyce Ventura e Edna Fernandes Lima, também do Hospital
Municipal receberam, o prêmio
“Honra ao Mérito aos Heróis da
Enfermagem – Há vida por trás
da máscara”.
O diploma é entregue aos
profissionais de enfermagem
que tiveram destaque na assistência no combate a Covid-19.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2022
OBJETO:AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C
- SRP. A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica
aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado que ﬁca
incluído o item 13.10.2.2 do editalno Anexo II - Qualiﬁcação
Econômica – Financeira, alínea b. Os demais itens permanecem inalterados.
Isadora dos Santos Breves da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
-Pregão Eletrônico nº 174/2022 - Objeto: Aquisição de veículo, conforme edital. Processo Administrativo n°: 5.114/2022.
Data/Hora 06/06/2022 às 14:30 horas. -Pregão Eletrônico
nº 175/2022 – REGISTRO DE PREÇOS -Objeto: Aquisição
de material didático e pedagógico, conforme edital. Processo
Administrativo n°: 3.972/2022. Data/Hora 08/06/2022 às 14:30
horas. Edital disponível no site: http://www.resende.rj.gov.br
menu»licitações»licitações agendadas e pregão eletrônico no
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022.
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/
Secretaria Municipal de Saúde; 02 – CONTRATADA: CERES
– Cooperativa de Eletriﬁcação Rural de Resende Ltda; 03 –
OBJETO: contratação da empresa CERES – Cooperativa
de Eletriﬁcação Rural de Resende Ltda, para fornecimento
de energia elétrica para atender as Unidades de Saúde da
Zona Rural; 04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/Saúde/
FMS: Órgão: 04; Unidade: 04.60; Funcional: 10.301.0184;
Projeto/Atividade: 6.654; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.43
– Serviços de Energia Elétrica destinado a Iluminação; Código
Reduzido: 10; Fonte de Recursos: 600 (Transf. Fundo a Fundo – BL.Manutenção); 05 – EMBASAMENTO/MODALIDADE:
Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, Inciso XXII,
da Lei Federal no: 8.666/93 e suas alterações; 06 – VALOR
GLOBAL: R$ 9.294,74 (nove mil, duzentos e noventa e quatro
reais e setenta e quatro centavos); 07 – PRAZO: 12 (doze)
meses; 08 – NOTA DE EMPENHO Nº 1.909/2022; 09 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.242/2022; 10 – DATA DE
ASSINATURA DA CONTRATAÇÃO: Resende – RJ., 30 de
Março de 2022.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente – Licitação – PMR

