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ACUSADO DE ROUBO É
PRESO EM VOLTA REDONDA
Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (DP) de Volta Redonda
prenderam, na última semana, um homem, de 30 anos, de idade,
pelo crime de roubo. Ele foi capturado no bairro Jardim Paraíba,
naquela cidade, após trabalho de inteligência e monitoramento.
Segundo os agentes, ação foi em cumprimento de um mandado de
prisão. O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário.
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Forças de segurança
se reúnem e discutem
pautas para Paraíba do Sul
Divulgação

Este foi o primeiro
encontro itinerante
do CCS, um dos
objetivos para o
conselho desde
sua posse, ocorrido
no mês de abril
PARAÍBA DO SUL
A segunda reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Paraíba do Sul foi realizada
na última semana no Colégio
Paulo Lacerda, no bairro Liberdade. Este foi o primeiro
encontro itinerante do CCS, um
dos objetivos para o conselho
desde sua posse, ocorrido no
mês de abril.
A mesa diretora, composta
pelo Comandante do 38º BPM,
Tenente Coronel Lourival, a
Delegada da 107ª DP, Drª Cláudia Abbud e a Subsecretária de
Segurança, Clarisse Rocha, ouviram as demandas repassadas
pela presidência do CCS, bem
como debateram as pautas e
buscaram, conjuntamente, suas
soluções.
Algumas ações da Polícia
Militar no município, como o
aumento do patrulhamento em
áreas sensíveis e a integração
com a Guarda Municipal nas
rondas escolares foram destacadas. A melhoria na iluminação
pública também foi uma das
questões trazidas, um problema
que está sendo sanado e surtindo grande efeito contra ações
criminosas.
Na última reunião, foi tratado a importância da instalação
do sistema de monitoramento
por câmeras, onde a Subsecretária de Segurança informou
estar em fase final, sendo uma
grande ferramenta tecnologia
para auxiliar as forças policiais.

PALESTRA foi realizada nesta quinta-feira, dia 26

O Tenente Coronel Lourival
ressaltou, também, a importância
da criação do Conselho Comunitário de Segurança Escolar no
Município, uma demanda que
será providenciada com urgência,
além da integração da Guarda Municipal com a equipe da Patrulha
Maria da Penha do 38º BPM.
Outras demandas foram levantadas pela comunidade civil,
representada pela associação de
moradores e representantes do
legislativo, contribuindo significativamente com o objetivo
do conselho, que é unir forças

Governo sanciona lei
que reforça a busca por
menores desaparecidos
RIO / SUL FLUMINENSE
Para tornar mais eficaz a
busca de jovens menores de 16
anos e pessoas com deficiência
desaparecidas, o governador
Cláudio Castro sancionou a Lei
9.687/22. Publicada na última semana no Diário Oficial, a norma
atualiza legislação sobre o tema
e determina que as autoridades
policiais comuniquem imediatamente o desaparecimento aos
portos e aeroportos, à Polícia
Rodoviária e às companhias
de transporte interestaduais
e internacionais, fornecendo
todos os dados necessários à
identificação do desaparecido.

“Com essa sanção, estamos
aprimorando o processo de
busca de pessoas com deficiência e de menores de 16 anos. O
objetivo da medida é garantir
a proteção e localização dessas
pessoas o mais rápido possível”,
declarou Cláudio Castro.
Vale lembrar ainda que,
por lei que vigora desde 2001,
a busca de menor de 16 anos
ou pessoa de qualquer idade
portadora de deficiência física,
mental e/ou sensorial deve ser
imediata. O texto publicado
nesta quinta-feira é de autoria
do deputado Danniel Librelon
(Republicanos).

para uma segurança mais eficaz
e participativa.
PALESTRA SOBRE
O BULLYING
A Patrulha Escolar - Proteção à Criança e ao Adolescente e
o PROERD, foi convidada pelo
Colégio Estadual Monsenhor
Francisco, em Paraíba do Sul,
para realizar uma palestra sobre
o bullying aos seus alunos.
Ela foi realizada nesta quinta-feira, dia 26, e teve o intuito
de conscientizar os estudantes
sobre respeito e empatia.

“A importância da palestra
sobre bullying na escola é,
justamente, trazer mais informações. Entender, por exemplo,
a diferença entre bullying e
brincadeira é imprescindível
para que os alunos mantenham
o pleno respeito por todos os
seus colegas e professores. As
consequências do bullying são
diversas e podem ser muito
graves, por isso é tão importante a participação de nossos
policiais militares para tratar
sobre o assunto”, disse em nota
a equipe do 38° BPM.

Secretaria de Meio
Ambiente e Polícia Civil
resgatam animais
vítimas de maus-tratos
BARRA MANSA
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e a Polícia Civil,
resgataram na última semana
dois cães e um gato que estariam
abandonados há vários dias no
terraço de uma casa no bairro
Boa Sorte.
“Os residentes no local teriam
viajado e deixado os animais presos”, disse em nota a prefeitura.
A Polícia Civil conduziu
uma pessoa à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.

Os animais vão passar por
avaliação com um médico veterinário.
“O gato já foi adotado e
os cães, conduzidos para uma
ONG (Organização não Governamental) parceira da Secretaria de Meio Ambiente”,
completou a nota.
Quem tiver informações
sobre crimes de maus-tratos a
animais em Barra Mansa pode denunciar pelo telefone (24) 33284863 ou ir até a 90ª Delegacia de
Polícia, na Avenida Domingos
Mariano, s/n, no Centro.

Perícia do ICCE recebe cinco prêmios no
Congresso Nacional de Criminalística
RIO / SUL FLUMINENSE
Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE)
da Polícia Civil receberam cinco
prêmios no 26º Congresso Nacional de Criminalística. A premiação ocorreu recentemente,
em Campinas, São Paulo. Esta
foi a primeira vez que membros
da equipe foram agraciados no
congresso.

“Essa conquista é muito
importante para motivar a
equipe no desenvolvimento
de técnicas e processos. Vimos
nos olhos dos nossos peritos,
profissionais com altíssimo
nível de capacitação, o brilho
por estarem recebendo este reconhecimento”, disse o diretor
do ICCE, Denis Guimarães.
Os prêmios conquistados
foram os seguintes:

1 - 1° lugar na Área Temática de Química, com o trabalho sobre “Análises Forenses
Físico-químicas em Obras de
Arte”;
2 - 2° Lugar na Área Temática de Gestão, com o trabalho
sobre “Propostas de Procedimentos para Avaliação de
Escalas de Plantão”;
3 - 2° Lugar na Área Temática de Química, com o trabalho

sobre “Identificação de Canabinóide Sintético”;
4 - 2° Lugar na Área Temática de Documentoscopia,
com o trabalho sobre “Análises
Forenses em Documentos de
Identificação RJ”;
5 - 2° Lugar na Área Temática de Informática, com
o trabalho sobre “Estimativa
de Incerteza no Deslocamento
Veicular”.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE CERTIFICADO DOS
REGIMES PRÓPRIOS DE PROVIDENCIA SOCIAL - RPPS
NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Início do recebimento
das propostas: 02/06/2022 às 17h30 - Encerramento de
recebimento: 15/06/2022 às 09h00 – Abertura e Início do
Pregão: 15/06/2022 às 09h01.
PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PARA REESTRUTURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
MUNICIPAL E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO
DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
103/2019. Início do recebimento das propostas: 03/06/2022
às 17h30 - Encerramento de recebimento: 20/06/2022 às
09h00 – Abertura e Início do Pregão: 20/06/2022 às 09h01.
PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA
NA REVISÃO DE BENEFICIO PARA O FPS/BM. Início do
recebimento das propostas: 03/06/2022 às 17h30 - Encerramento de recebimento: 20/06/2022 às 14h00 – Abertura
e Início do Pregão: 20/06/2022 às 14h01.
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

EDITAL
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Ladrilhos Hidráulicos, de Cimento, Produtos e
Derivados, de Mármores e Granitos, Gesso. De Olarias, de
Extração de Areia, de Pedras e de Minerais na Indústria da
Construção Civil, de Montagens Industriais, da Construção
de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem,
Barragens Instalações Elétricas e Torres de Transmissão
de Energia e Telefonia, de Esgotos, Gaseodutos, Oleodutos
em Geral, e da Indústria de Móveis de Madeira, Junco, Vime
e Vassouras, de Escovas e Pincéis, Costurados, Estofos e
Serrarias de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia,
Quatis, Porto Real e Rio Claro, pelo seu Diretor Presidente,
no uso de suas atribuições que lhe confere os Estatutos
Sociais desta Entidade e Legislação em vigor convoca os
trabalhadores da categoria proﬁssional de todas as Empresas de Construção Civil em toda a base territorial assistida
por este Sindicato, associados ou não, para participarem da
Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 02 de junho
de 2022, iniciando às 08 horas e terminado às 18 horas. Considerando que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, e
que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da
Saúde recomenda o isolamento social com a permanência
das pessoas em suas residências, não é possível realizar
a assembleia presencial, mas apenas por meio eletrônico,
portanto com processo de deliberação em plataforma digital
(internet).ORDEM DO DIA: 1) Discussão e Aprovação da
Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2022/2023
do Setor de Construção Civil cuja data-base é 1° de julho;
2) Autorização para celebrar Acordo e termo aditivo se necessário for ou ajuizar Dissídio; 3) Discussão, deliberação
e autorização às empresas descontarem dos salários de
seus empregados uma contribuição assistencial/negocial
(custeio mensal) nos termos do Art. 513, letra “E” da CLT,
a ser repassada ao Sindicato Proﬁssional; 4) Discussão,
deliberação e autorização para que as empresas descontem
dos seus empregados que não tem desconto mensal previsto
no art. 513 letra “e” da CLT, uma contribuição mensal a ser
repassada ao Sindicato Proﬁssional de 5% (cinco por cento)
do que vier a receber a título de Cesta Básica; 5) Eleição da
Comissão de Negociação. A manifestação, discussão e o
processo de votação dos trabalhadores ocorrerá entre às 08
horas até 18 horas, do dia 02 de junho de 2022, através do
endereço eletrônico: votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br.
Encerrado o processo de votação eletrônica, os votos serão
apurados e o resultado será publicado no site do Sindicato
em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia.
Volta Redonda, 30 de maio de 2022.
SEBASTIÃO PAULO DE ASSIS (Diretor Presidente)

