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SIMPÓSIO EUCARÍSTICO
Nesta quarta-feira, dia 15, às 7 horas, na Igreja Santa Cecília, no
bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, o Cardeal eleito,
Dom Paulo Cezar, presidirá a Santa Missa de abertura do Simpósio Eucarístico da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda
e em seguida, dará a primeira catequese para as lideranças de
todas as paróquias.

NOTAS & NOTAS
REDACAO@AVOZDACIDADE.COM

RODRIGO DRABLE RECEBE A CICLISTA
BARRA-MANSENSE FLÁVIA CAMARGO
Paulo Dimas -

Um bate-papo descontraído entre amigos que
compartilham da paixão
pelo esporte. Assim foi a
conversa entre o prefeito
Rodrigo Drable e a ciclista barra-mansense Flávia
Camargo, na manhã desta
terça-feira, dia 14. Ele a recebeu em seu gabinete junto
dos secretários municipais
de Administração, Gabriel
Ramos Rezende, e de Planejamento Urbano, Eros dos
Santos. A atleta se prepara
para o Audax Parisien - um
‘pedal’ de mais de 1.200
quilômetros, na França, que
acontecerá em 2023.

A diretoria do Barra Mansa
Futebol Clube dará início à movimentação para encontrar peças para
a formação do elenco profissional.
Entre os dias 27 e 29 de junho, atletas profissionais e amadores serão
avaliados e poderão fazer parte do

ALOHA SPIRIT
NO FERIADÃO
Angra dos Reis será a capital
nacional dos esportes aquáticos
nesse feriado prolongado de
Corpus Christi. Na sexta-feira,
dia 17, acontecem as entregas
dos kits e, no sábado, dia 18,
terão início às disputas do Aloha
Spirit 2022, na Praia Grande,
com o patrocínio da Prefeitura
de Angra dos Reis, por meio da
Secretaria de Eventos.

SERVINDO DE
INSPIRAÇÃO
Drable destacou o perfil
determinado da atleta, que
também serve de inspiração para o incentivo ao
esporte. “A Flávia mostra
que o esporte pode transformar vidas. Conhecendo
ela a vida inteira, sei que
sempre foi uma pessoa
muito obstinada e o resultado que ela alcança hoje a
nível nacional é algo a ser
celebrado. Inclusive nos
despertou a abrir uma linha
de patrocínio para atletas
de alto desempenho, que
será apresentada em breve”, adiantou o prefeito.

PENEIRA NO LEÃO DO SUL
grupo que vai disputar a Série B2 do
Campeonato Carioca. Os três dias de
testes estão marcados para acontecer
a partir das 10 horas, no Estádio
Leão do Sul, no bairro Colônia de
Santo Antônio, em Barra Mansa.
O atleta interessado deverá se

apresentar uma hora antes do início
das avaliações, portando identidade
e atestado médico; camisa branca,
calção e meiões azuis; não pode
usar camisa de outro clube. Além
disso, o atleta deverá pagar a taxa de
inscrição no valor de R$ 40.

PROGRAMA DE SEGURANÇA
EM PINHEIRAL
Atento à segurança da população, já que a cidade se encontra
em plena expansão e desenvolvimento com atração de novas
empresas, empreendimentos imobiliários e novos moradores,
o prefeito Ednardo Barbosa lança nesta quarta-feira, 15, um importante serviço na área da segurança do município, o sistema de
monitoramento de câmeras ‘Cidade Segura’. O sistema, implantado pelas Secretarias de Governo e Administração, conta com a
parceria das polícias Civil e Militar e monitoramento 24 horas.

OS INSCRITOS

CONHECENDO A
MODALIDADE RANDONNEUR
Flávia começou a pedalar em 2015, até que em 2019
conheceu a modalidade randonneur – longa distância – e
começou a disputar provas de 200, 300, 400 e 1.000 quilômetros de distância. Em 2022 ela participa de várias provas
como preparação para o Audax Parisien, na França, que irá
ultrapassar os 1,2 mil Km de percurso. “Cheguei a meu limite
nem sei quantas vezes e continuei depois disso. Provas de
longa distância requerem resistência física e promovem
muito autoconhecimento. Só de pensar que você fez algo
que ninguém faz é uma realização também. Completei os
mil quilômetros com um tempo muito bom, em Juiz de Fora
(MG), no último dia 6 de junho, e estou otimista para ir para
a prova na França ano que vem”, revelou a atleta.

Com mais de mil inscritos,
vindos de diversas localidades,
o maior evento de esportes náuticos do mundo possui sete modalidades esportivas: va’a, stand
up paddle, natação em águas
abertas, surfski, paddleboard,
waterman e apneia.A competição serve como classificatória
para o Pasa Panamericano (Pan
American Surfing Association)
e o Mundial da ISA (International Surfing Association). A
etapa de Angra dos Reis será a
segunda das quatro previstas no
calendário Aloha Spirit 2022.

AS ETAPAS
A primeira aconteceu em
Ilhabela (SP), em março, e
as próximas acontecerão em
Saquarema (RJ), de 19 a 21 de
agosto, e em Niterói (RJ), de 23
a 25 de setembro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 088/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SRP. Início do recebimento das propostas: 15/06/2022
às 17h30 - Encerramento de recebimento: 29/06/2022 às
09h00 – Abertura e Início do Pregão: 29/06/2022 às 09h01.
PREGÃO ELETRONICO Nº 089/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELE ATENDIMENTO DO
TIPO (CALL CENTER). Início do recebimento das propostas: 15/06/2022 às 17h30 - Encerramento de recebimento:
29/06/2022 às 09h00 – Abertura e Início do Pregão: 29/06/2022
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

VOCÊ TAMBÉM PODE FAZER O FATO NA FOTO. ENVIE A FOTOGRAFIA E TEXTO IDENTIFICADO PARA: REDACAO@AVOZDACIDADE.COM

OFICINA DE CAPOEIRA NA
CRECHE PADRE ADALBERTO
Divulgação - PMBM

MAIS
INFORMAÇÕES
Para mais informações, acesse o site https://www.alohaspirit.
com.br/, o canal: youtube.com/
AlohaSpiritMidia e a página
no Instagram https://www.instagram.com/alohaspiritbrasil/.

CURSO GRATUITO
DE BRAILLE
A Escola de Gestão Pública
(EGP) da Prefeitura de Angra
dos Reis segue com inscrições
abertas, até às 10 horas do dia
30, para o curso presencial e
gratuito de Escrita e Leitura em Braille. Por conta da
procura, uma nova turma foi
aberta, portanto, ainda há vagas. As inscrições devem ser
feitas pelo link: https://forms.
gle/3dxWZTUiW4tbDKAdA.

Quem pensa que arte da capoeira é somente para gente grande, está completamente
equivocado. Alunos da Creche Padre Adalberto, no bairro São Luiz, em Barra Mansa,
comprovaram que a expressão cultural pode ser aprendida logo na primeira infância.
Na manhã desta terça-feira, dia 14, os pequenos com idade entre um e três anos,
receberam o instrutor Madruga, e deram um show ao reproduzirem os movimentos
ágeis e ao mesmo tempo complexos, realizados com os pés e as mãos, associados aos
elementos ginástico-acrobáticos. De acordo com a diretora da unidade escolar, Aline
Vasconcelos, a experiência foi extremamente gratificante. “Convidamos o instrutor
para vir à nossa creche e, ele, prontamente nos atendeu, apresentando a capoeira sob a
ótica pedagógica e afetiva, colaborando com o desenvolvimento integral das crianças
- emocional, social e físico. Foi um momento de grande interação”, destacou Aline.

CARGA
HORÁRIA
O curso terá uma carga
horária de 80 horas-aula, distribuídas em 20 aulas de aproximadamente 4 horas. As aulas serão
sempre às terças-feiras, das 9 às
13 horas, com início previsto
para 19 de julho. Cada turma
terá, em média, 15 alunos. As
aulas serão ministradas na Escola de Gestão Pública (Rua da
Conceição, 244, térreo - Centro
- edifício Pathernon).

MAIS DUAS ARTROPLASTIAS TOTAIS DE JOELHO
Divulgação - Secom -

O Hospital São João Batista
(HSJB) retomou, no final do
mês de maio, as cirurgias de
artroplastia total de joelho e de
quadril, quando as articulações
são substituídas por próteses. E
nessa segunda-feira, dia 13, feriado municipal pelo Dia de Santo
Antônio, padroeiro da cidade,
foram realizados mais dois procedimentos. Desde 2017, durante
toda gestão municipal anterior,
a unidade não ofertava mais este
tipo de cirurgia. A previsão da
equipe do hospital é realizar até
o final de 2022, 50 cirurgias de
joelho e 15 de quadril.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 092/2022
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES - SRP. Início do recebimento das propostas:
21/06/2022 às 17h30 - Encerramento de recebimento:
01/07/2022 às 09h00 – Abertura e Início do Pregão: 01/07/2022
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

Prefeitura Municipal
de Rio das Flores
Data de realização: 30/06/2022 às 09:00
Pregão Presencial nº 017/2022.
Processo Administrativo nº 2761/2022.
Objeto: Futura e eventual contratação de empresas para prestação de serviços proﬁssionais especializados em internações
em leitos de terapia intensiva (UTI), através de diárias de
internações, por um período de 12 (doze), através de Pregão
na modalidade presencial, por meio do Sistema de Registro
de Preço. Tipo de licitação: menor preço por item. O Edital
estará disponível na Secretaria Municipal de Administração,
sito a Rua Dr. Leoni Ramos, nº 12 – Centro – Rio das Flôres/
RJ; no horário de 12h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, sua retirada pode ser realizada por solicitação através
do e-mail: licitacao@riodasﬂores.rj.gov.br, caso queira o edital
impresso este será condicionado a entrega de uma resma de
papel A4. Vanelli Lima – Pregoeiro

