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Recuperação florestal no
entorno da Ilha São João é iniciada
Área de 15 mil metros quadrados receberá mil mudas nativas da Mata Atlântica
Evandro Freitas/PMVR

Volta Redonda
A prefeitura de Volta
Redonda, através da secretaria de Meio Ambiente (SMMA), iniciou ontem (5) a recomposição
florestal do entor no da
Ilha São João. Será feita
a recuperação de uma
área com aproximadamente 15 mil metros quadrados, por meio do plantio de mil mudas de espécies nativas da Mata
Atlântica. A ação vai beneficiar o leito do Rio Paraíba do Sul, além da fauna e da flora da região.
A recuperação iniciou
com a raspagem do solo,
removendo todos os vestígios e sementes para que
seja feita a introdução
das espécies nativas,
como: Ipê Amarelo; Chichá; Jequitibá; Sapucaia;
Araribá Rosa; Tipuana;
Cebolão; Pau For miga;
Canafístula; Peroba Rosa;
Uvaia; Cambucá; Ipê

Roxo; Fedegoso; Figueira;
Ipê Branco; Pau Rei; Angico Vermelho; Jacarandá; Ipê Tabaco; Mamão
Jaracatiá. O plantio seguirá um distanciamento
adequado e as espécies terão níveis de crescimento
diferentes.
- Vamos substituir as
espécies exóticas e invasoras que estão no local
por espécies daqui da região, que já estão em nossa programação de plantio pela cidade. Isso vai
ajudar a não assorear o
rio e será um atrativo
para fauna, para uma flora nova que crescerá de
forma natural - explicou
o secretário municipal de
Meio Ambiente, Jadiel
Teixeira.
Além da recuperação
florestal, a secretaria
também vai criar uma
área de compostagem
com aproximadamente 3,5
mil metros quadrados.
“Os resíduos das árvores

retiradas vão passar pelo
triturador e o material
será transformado em um
composto que tem matéria orgânica. Ele será
usado no plantio das flores, de outras mudas, na
arborização urbana de
outros pontos da cidade.
É uma maneira de não
desperdiçar nenhuma
parte da planta”, explicou
Jadiel, acrescentando que
todo o plantio tem previsão para ser concluído
em 30 dias.

Programa de arborização
O Programa de Arborização Urbana e Paisagismo de Volta Redonda já
realizou o plantio de mais
de 20 mil mudas em diversos pontos da cidade,
como ruas, avenidas, praças e outros espaços públicos. A meta é plantar 30
mil mudas no município.
Toda a verba destinada
ao plantio é originada de

Ação vai beneficiar o leito do Rio Paraíba do Sul, além da fauna e da flora da região
multas de compensação
ambiental. Através do
programa, o município de
Volta Redonda tem recebido árvores nativas da
Mata Atlântica, todas da
região e indicadas para
arborização urbana, seguindo padrões de plantio

para a cidade. No total,
serão aproximadamente
400 km de vias arborizadas.
- Uma cidade mais verde a cada dia. Além da
arborização, Volta Redonda já investiu na reforma
do Zoológico, na criação

do Parque Natural Municipal e do Jardim Botânico na Ilha São João. A
proximidade, o contato
da população com a natureza é fundamental para
a qualidade de vida dos
nossos cidadãos - afirmou
o prefeito Samuca Silva.

APMI solicita ajuda para continuar ações sociais
Volta Redonda
O belo trabalho desenvolvido pela APMI (Associação de Proteção à Maternidade e a Infância)
junto a crianças e famílias carentes não foi interrompido nem mesmo
com a pandemia do coronavírus.
Com exceção da creche, que teve o seu atendimento inter rompido
em decorrência da Covid19, os demais projetos da
entidade como, por exemplo, o projeto kit alimentação e o projeto enxoval
de bebê continuam sendo
preparados e confeccionados pelos voluntários
da APMI.
De acordo com a coordenadora Valéria Durbay,
apesar de a creche não
estar funcionando, os voluntários continuam distribuindo os kits alimentação todo mês, além do

enxoval para quem já estava inscrito.
Mas, infelizmente, segundo Valéria, com a
pandemia muitas pessoas
que ajudavam doando alimentos para a preparação
das cestas, e até as contribuições em dinheiro e
carnês, deram uma reduzida bem significativa.
- E como não estamos
conse guindo receber o
suficiente, precisamos
com urgência da colaboração de todos na ajuda
de suprimentos das cestas como leite, açúcar,
fubá e amido de milho e
também para a preparação dos enxovais de bebês. A ajuda financeira
também está sendo necessária, pois temos que
pagar luz, salário entre
outras despesas do local
– destacou.
A coordenadora explica que como a instituição é mantida por doa-

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista nº 643 - Aterrado - Volta Redonda

Aviso Pregão
Define o dia 07/08/2020 à 8h15min, para manifestação de intenção
de Recurso, Pregão Eletrônico 24/2020, Proc. 750/2019 – Aquisição
de Servidor de Rede, através do sistema Comprasnet.

Adjudicação e Homologação:
Adjudica e Homologa à CASA DO MERGULHADOR COMERCIO
DE MATERIAIS NAUTICOS LTDA, CNPJ 24.889.370/0001-90, o
PE 56/2020, Processo 399/2020 – Limpeza do Reservatório de
Contato de Água Potável, no valor Global de R$ 41.800,00.
Volta Redonda, 05 de agosto de 2020. Sarah Machado – Pregoeira
/ José Geraldo M. S. Santos – Diretor Executivo

Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser
obtidas
mediante
requerimento
formal.
E-mail:
cpl.saaevr@gmail.com – Sites: www.portalvr.com/servicos/licitacao,
www.saaevr.com.br. Mais informações CPL tel: (24) 3344-2990.
SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PREGOEIRA SAAE/VR

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 005 ao contrato nº 030/2016 celebrado entre o Município de Paraty e COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE PARATY,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.822.705/0001-27, para alteração da Cláusula Quinta – Do Preço
do supracitado Contrato, proveniente da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016, visando ao acréscimo de valor para atender ao período de 06 (seis) meses, alterado no Termo Aditivo 004, correspondente a R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais). O presente Aditamento está fundamentado no
Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
PARATY, 31 DE JULHO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2020
CONTRATANTE: Município de Paraty
CONTRATADO: ALCANCE ALMBIENTAL EIRELI
OBJETO: Adesão à Ata de RP nº 40/2019 da Prefeitura de Rio das Flores – Prestação de Serviços
para o fornecimento de Postos de Serviços Diversos.
PRAZO: 06 (seis) meses, mediante Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Obras.
VALOR GLOBAL: R$ 1.518.288,00 (Um milhão quinhentos e dezoito mil duzentos e oitenta e oito
reais)
ORIGEM: Ata de Registro de Preços nº 040/2019 de Rio das Flores/RJ, através do Pregão Presencial
nº 052/2019.
PARATY, 03 DE AGOSTO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

ção, há um car nê pelo
qual cada pessoa pode
pagar o que puder mensalmente. Para complementar a ar recadação,
Valéria lembrou que são
promovidos pela direção
da entidade eventos
como almoços e rif as,
mas com a pandemia
não foi mais possível
dar continuidade a esses
eventos.
- Alguns sócios são de
g rupos de oração, que
também contribuem com
o que podem, mas, infelizmente, devido as medidas de isolamento social
e a situação econômica
do momento, alguns reduziram no valor contribuído - lamentou Valéria.
Se gundo ela, os kits
alimentação vão com
uma quantidade suficiente para um mês e no momento beneficiam em
torno de 40 famílias.
- Eles são entregues
todo primeiro sábado do
mês, lembrando que estes kits beneficiam crianças de seis meses a dois
anos, e é destinado às
crianças cuja família não
tem condições financeiras. O enxoval de bebê
também é entregue neste
dia, sendo que a maioria
das peças é feita por cos-

tureiras voluntárias que
vão à instituição para
produzir as roupinhas –
disse.
De acordo com a responsável pela APMI, devido a pandemia a preparação dos kits é feita por
apenas três voluntárias
por vez e todas usando
máscaras e álcool em gel.
- Os encontros são realizados em um dia da semana em que todos estejam mais disponíveis, já
os kits são distribuídos
todo primeiro sábado do
mês aos cadastrados.
Gostaria muito de beneficiar mais famílias, mas
infelizmente no momento
não temos condições de
aumentar o número de
kits - explicou Valéria.
Para quem estiver interessado em colaborar,
as doações de alimentos
podem ser entregues nas
paróquias de Santo Antônio e Santo Agostinho.
Basta falar que é destinado à APMI. Já as colaborações em dinheiro podem ser feitas no banco
Santander.
AG: 4708
CC: 13.000.140-0
CNPJ: 30.434.856/0001-36
Favorecido: Associação de proteção à Maternidade e Infância (APMI)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
A Prefeitura Municipal de Paraty torna-se público que será realizado no dia 19 de Agosto de 2020
às 10:00 horas, na Secretária de Saúde com sede na Prefeitura Municipal de Paraty, o Pregão
Presencial que tem como objeto: Aquisição de material de fisioterapia respiratória em pacientes
com patologias para atender a Estratégia de Saúde da Família de Paraty - ESF.. O edital estará
á disposição no site da Prefeitura Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos
através do e-mail: licitacao.saudeparaty@gmail.com
PARATY, 05 DE AGSTO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020
A Prefeitura Municipal de Paraty torna-se público que será realizado no dia 18 de Agosto de 2020
às 10:00 horas, na Secretária de Saúde com sede na Prefeitura Municipal de Paraty, o Pregão
Presencial que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à aquisição de uniformes
para padronização dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará á disposição no site da Prefeitura Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do
e-mail: licitacao.saudeparaty@gmail.com
PARATY, 05 DE AGSTO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no
Pregão Eletrônico supracitado que houve alterações no edital supracitado.
Face às alterações, fica:
Início do recebimento das propostas: 06/08/2020 às 17:00 horas
Encerramento de recebimento: 18/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 18/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 18/08/2020 às 09:30 horas
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

Operação de orientação a
vendedores ambulantes é
realizada pela prefeitura
Felipe Vieira

Ação será realizada sistematicamente e visa impedir a circulação
do vírus da Covid-19
Barra Mansa
Com a finalidade de reduzir os índices de contaminação pela Covid-19 em
Barra Mansa, a Secretaria
de Ordem Pública realizou
na manhã de ontem (5),
no Centro, uma operação
de orientação e esclarecimento junto aos vendedores ambulantes. A ação foi
acompanhada pelo secretário de Desenvolvimento
Econômico, Tecnologia e
Informação, Jair Gomes,
representantes das entidades comerciais do município e contou com apoio de
agentes da Guarda Municipal.
Os ambulantes foram
abordados e notificados
para apresentar no prazo
de 48 horas, o comprovante de regularização da
atividade na Fiscalização
de Postura. De acordo
com a coordenadora de
fiscalização do órgão,
Dayanne Ingrid, a intenção é disciplinar o comércio ambulante. “Cada
vendedor, morador de
Barra Mansa, foi orientado a se cadastrar no Programa Ambulante Legal.
Com isso, eles têm a
oportunidade de regularizar sua atividade e, paralelamente, evitamos a
concentração de pessoas
de outras cidades e regiões no município, impedindo assim a circulação
do vírus”, disse.
Durante a operação, os
estabelecimentos comerciais em desacordo com o
decreto 9.884, de 10 de junho de 2020, que restrin-

giu o horário de funcionamento do comércio,
também foram orientados.
- Encontramos algumas lojas fixas, realizando a exposição de mercadorias nas calçadas. Esclarecemos que o comércio está limitado a funcionar, temporariamente
de 12 às 19h. Pedimos
que recolhessem o material e fechassem as portas até o horário pré-estabelecido pelo Poder Público Municipal - ressaltou Dayanne, enfatizando
que a fiscalização será
rotineira e sistemática.
O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Jair Gomes, comentou
sobre a importância da
ação. “Estamos vivendo
um momento muito complexo em função da pandemia do novo coronavírus. Portanto, todo cuidado é fundamental para
preservar vidas e manter
os empregos dos cidadãos barramansenses”.

Cadastramento
Para se tornar um
“Ambulante Legal”, basta
procurar a Fiscalização de
Postura, que fica no Parque da Cidade Natanael
Geremias. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. É necessário apresentar os seguintes documentos: identidade; CPF; título de eleitor;
comprovante de residência; duas fotos 3x4; carteira de trabalho; certidão de
nascimento ou casamento.

