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Volta Redonda oferece
aulas de balé para crianças
Vagas são destinadas para turma de ‘Baby Class’ com crianças entre 3 a 5 anos de idade
Arquivo

Volta Redonda
Estão abertas as inscrições para as aulas de balé
Baby Class, são 20 vagas destinadas às crianças entre 3 e
5 anos. O Baby Class é o primeiro passo para aqueles
que desejam dançar, pois são
nestas aulas para apresentação do balé clássico.
As inscrições podem ser
feitas de 7h às 11h, no ginásio
do bairro Siderlândia. Os documentos necessários para a
matrícula são: cópia do comprovante de residência, cópia
da certidão ou identidade,
uma foto 3x4 e atestado médico. As aulas têm 40 minutos
de duração e acontecerão no
ginásio, duas vezes por semana, às 10 horas.
De acordo com a profissional de Educação Física e
bailarina profissional responsável pelas aulas, Maria

Carolina de Souza Resende
Pratti, o balé beneficia todo
o desenvolvimento motor da
criança.
– O balé clássico é uma
das atividades mais completas que existe, pois além de
divertido, trabalha o bem-estar físico e emocional da criança. Existe também a disciplina e a postura, que são as
principais razões para a procura das aulas. E agora teremos o privilégio de incluir o
Baby Class nas aulas do ginásio Siderlândia – disse a
professora.
Ela destacou que entre os
inúmeros benefícios do balé,
a criança vai melhorar a coordenação motora, ritmo, lateralidade, flexibilidade, criatividade, resistência, orientação espacial memória,
concentração. O baby class
vai trabalhar principalmente exercícios que ativam a

musculatura através de brincadeiras, jogos e estímulos
lúdicos. – Nessa idade, as crianças aprendem se divertindo muito durante as aulas e
assim passam a controlar
suas habilidades e a reconhecer sua capacidade – disse.
A secretaria municipal
de Esporte e Lazer (Smel),
Patrícia Monlevad, disse
que a prefeitura já oferece
aulas de balé para crianças
acima de 5 anos e que a abertura dessa turma visa atender uma demanda de crianças abaixo dessa idade.
– Temos o projeto Crescer em Movimento que beneficia as crianças acima de
cinco anos e agora estamos
dando oportunidade para as
mais novas. Por isso, criamos nesse núcleo piloto, de
forma gratuita, e com uma
professora especialista – comentou.

Inscrições podem ser feitas de 7h às 11h no ginásio do bairro Siderlândia

Aluna de BM desenvolve carro
sustentável e conquista o 1º lugar na FECTI
Felipe Vieira – Secom

Barra Mansa
Uma aluna do 7º ano do
Ciep 54 – Maria José Machado de Carvalho, do bairro
Vila Maria, de Barra Mansa,
desenvolveu um projeto voltado para sustentabilidade
veicular e conquistou o 1º lugar na XIV FECTI (Feira de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro).
A proposta do projeto de
Evelyn Silva Ferreira, de 13
anos, teve como finalidade a
demonstração do desenvolvimento da tecnologia sustentável e acessível financeiramente para construção de
veículos elétricos. Apontando possibilidades para aumentar o acesso das populações empobrecidas a veículos de qualidade e ainda reduzir os índices de poluição
causados pelo monóxido de
carbono nas vias urbanas.
Evelyn conquistou o primeiro lugar durante evento virtual promovido pela Fundação CECIERJ (Centro de Ciências e Educação do Estado

do rio de Janeiro).
– Estou muito feliz com o
resultado obtido. É o reconhecimento do entrosamento e esforço conjunto com a
professora orientadora Alyne Lúcia. Acredito que esta
vitória sirva como estímulo
para os meus amigos da escola e para mim mesma, me
impulsionando a buscar
meu objetivo, que é cursar
faculdade de engenharia de
eletromecânica ou robótica –
disse a aluna.

Construção
A construção do veículo
sustentável foi iniciada em
março deste ano, ainda durante as aulas, paralisadas
em função da pandemia.
– Nós continuamos a
manter contato via whats, e
toda vez que era necessário,
a professora disponibilizava
os materiais do laboratório –
disse Evelyn.
Com a confirmação da
inscrição de Evelyn no concurso no dia 1º de outubro,
sob a orientação da professo-

ra do Projeto de Robótica da
unidade escolar Alyne Lúcia
da Silva Casalli, o projeto foi
tomando forma. Para a construção do automóvel sustentável foi utilizado papel panamá, folha de EVA e lixo
eletrônico.

Carro
O carro é composto por
três circuitos de baterias, de
tablet e celular, o que permite a recarga do sistema. O
veículo desenvolvido chega a
atingir a velocidade média
de 30 km por hora. A orientadora Alyne Lúcia ressaltou
que o projeto foi elaborado
tendo como base a importância de Impacto social.
– Neste caso, nosso intuito foi demonstrar que é possível reduzir a poluição ambiental e diminuir a extração de petróleo, uma das
fontes de energias mais consumidas em todo o mundo –
destacou.
A diretora do Ciep 54
Maria José de Andrade Alves lembrou que esta é a se-

gunda premiação da escola
na Feira de Ciências.
– A primeira foi a construção de um drone direcionado ao controle da dengue.
A Evelyn já está pensando
em um patinete elétrico
como proposta para a próxima Feira de Ciências. Nos
sentimos extremamente recompensados com o empenho desta aluna – comentou.
O secretário de Educação
do município, Marcus Vinicius Pires de Barros, afirmou
que mesmo em tempos de
distanciamento social provocado pela Covid 19, os talentos se tornam evidentes.
– Este é um grande
exemplo de dedicação e esforço. Parabéns a nossa aluna Evelyn, a professora Alyne, a direção do Ciep54 e
toda nossa equipe pedagógica – concluiu o secretário.

Feira de Ciências
A XIV FECTI reuniu estudantes do Ensino Fundamental II, Médio ou Técnico,
das redes pública e privada

Aluna Evelyn Silva Ferreira conquista o 1º lugar na XIV FECTI
de ensino, na maior feira de
ciência do Estado do Rio de
Janeiro. Este ano, por causa
da pandemia, o evento aconteceu de maneira totalmente
virtual, através da plataforma do e Museu do Esporte.
Ao todo, foram 92 projetos finalistas, desenvolvidos
por estudantes de escolas situadas em 21 municípios do
estado, que concorreram a
prêmios como troféu para a
escola onde foi desenvolvido
os projetos mais bem coloca-

dos, bolsas CNPq para os estudantes autores de projetos
premiados e indicação para
participar de feiras de ciências nacionais com alcance
internacional, como a FEBRACE de 2021, organizada
pela Universidade de São
Paulo (USP); Ciência Jovem
2021, do Espaço da Ciência
de Olinda; MOSTRATEC de
2021, realizada pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo; além de vagas para a
XV FECTI 2021.

Editais para festivais e oficinas são abertos em Volta Redonda
Volta Redonda
Dois novos editais foram
abertos pela Secretaria de
Cultura (SMC), e do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, para os artistas e
produtores culturais de Vol-

ta Redonda. As inscrições
vão até o dia 14 de dezembro e as informações podem ser obtidas no endereço eletrônico: linktr.ee/aldirblancvr. Nesta quinta-feira, dia 10, às 19h, a Secretaria vai realizar uma live es-

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 147/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE
PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DA TELEMEDICINA 01 A 03
POSIÇÕES(LICENÇA)
Início do recebimento das propostas: 10/12/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 17/12/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 17/12/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 17/12/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2020/C
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - RECURSO
DE EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 11/12/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 06/01/2021 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 06/01/2021 às 09:01 horas
Início do Pregão: 06/01/2021 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 092/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS.
Início do recebimento das propostas: 11/12/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 05/01/2021 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 05/01/2021 às 09:01 horas
Início do Pregão: 05/01/2021 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 146/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS.
Início do recebimento das propostas: 11/12/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 05/01/2021 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 05/01/2021 às 09:01 horas
Início do Pregão: 05/01/2021 às 09:30 horas
TOMADA DE PREÇOS Nº018/2020
1-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UBS DO BAIRRO GOIABAL.
2-DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 07 de janeiro de 2021, às 09:00h
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br ou ainda na
Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra
Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

pecial no Instagram Lei Aldir Blanc Volta Redonda
(LABVR) para tirar dúvidas e dar orientações sobre
como se inscrever.
A SMC já realizou nove
editais e um chamamento
público com recursos da
Lei Aldir Blanc, beneficiando mais de 300 artistas.
Desta vez, serão duas modalidades de editais abertos
com recursos remanescentes da LABVR. O primeiro
pretende fazer com que o
recurso chegue até os pro-

dutores de eventos e que
movimente toda a cadeia
cultural, independente do
segmento.
Por exemplo, para produzir um festival de música
é necessário contratar fornecedores de palco, sonorização, iluminação, geradores, além de carregadores,
seguranças, equipe de
apoio, técnicos e artistas.
Serão 4 vagas para festivais
com 1 dia de duração, com
o valor de R$ 25 mil reais
cada; e 4 vagas para festi-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2020
A Secretária Municipal de Turismo, Sra. Maria Leontina Gama, juntamente com o Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Luciano de Oliveira Vidal, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela
legislação em vigor, tornam público a Inex. de Licitação nº 029/2020, a favor de LUIZ AUGUSTO DE
OLIVEIRA ANTUNES – DJ GUTO, inscrito no CPF/MF sob o n 155.166.248-51, para 04 (quatro)
apresentações no II Festival Gastronômico de Paraty 2020 que acontecerá na Praça da Matriz nos
dias 04 a 06/12/2020, ao valor global de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais). A presente
Inexigibilidade de Licitação está amparada no artigo 25 III da Lei Federal 8.666/93.
PARATY, 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL DE PARATY

EXTRATO DE CONTRATO Nº 099/2020
CONTRATANTE: Município de Paraty
CONTRATADO: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ANTUNES
OBJETO: 04 (quatro) apresentações no II Festival Gastronômico de Paraty 2020 que acontecerá na Praça da Matriz nos dias 04 a 06/12/2020.
PRAZO: da assinatura até o término dos serviços.
VALOR GLOBAL: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 029/2020
PARATY, 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL DE PARATY

TERMO ADITIVO Nº 001/2020
Termo Aditivo nº 001 ao contrato de Adesão nº 140/2019 celebrado entre o Município de Paraty e
Geopix do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.556.970/0001-29, para alteração da Cláusula Quarta - do Prazo do referido Contrato, proveniente da Ata de Registro de Preços Nº 004/2018
– Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre,
visa à prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses a partir de 11 de outubro de 2020, passando
o prazo de vencimento para 11/10/2021. O presente Aditamento está fundamentado no Artigo 57,
Inciso II; § 1º II e § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
PARATY, 09 DE OUTUBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

vais com 2 dias de duração,
com o valor de R$ 50 mil
reais cada. O evento deve
ser realizado entre março e
dezembro de 2021.
O segundo edital, “Escola tem Cultura”, tem o
objetivo de contemplar
profissionais de todos os
segmentos culturais, para
a execução de oficinas/palestras de cunho cultural
dentro do ambiente escolar. Uma maneira de dar
continuidade ao projeto
iniciado há alguns anos
que leva ar te e cultura
para dentro das escolas da
rede municipal. Para este
chamamento, serão disponibilizadas 61 vagas, no
valor de R$ 5 mil reais, referentes à execução de 10

mini-oficinas/palestras
cada.
– Contemplamos mais
de 300 artistas nos primeiros chamamentos da Lei
Aldir Blanc, realizados entre setembro e outubro de
2020. Mesmo com muita
mobilização, tivemos sobra de recursos e estamos
disponibilizando mais estas duas opor tunidades
para os artistas voltarredondenses. Queremos deixar um legado com a aplicação dos recursos da Lei
e o ano de 2021 terá um
calendário diverso, com
muitas atividades para retomada cultural da nossa
cidade – explicou a secretária Municipal de Cultura, Aline Ribeiro.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Fundo Municipal de Assistência Social
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8951/2020
Nesta data HOMOLOGO os itens do Pregão Presencial nº 12/2020 cujo objeto é Aquisição de
material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, conforme especificações mínimas, quantitativas e demais condições constantes
no referido Termo de Referência, de acordo com o relatório apresentado pela Pregoeira, que adjudicou os itens 1, 3, 4, 5, 9, 15 e 21 para a empresa ADEMAR CESAR FERNAINE EPP com o valor
de R$ 3.779,00 (três mil setecentos e setenta e nove reais), os itens 8, 12, 14 e 18 para a empresa
PLINIO HALBEN CORREA EPP com o valor de R$ 2.572,20 (dois mil quinhentos e setenta e dois
reais e vinte centavos), os itens 2, 6, 11, 19 e 20 para a empresa ORLA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI com o valor de R$ 4.522,00 (quatro mil quinhentos e vinte e dois reais), o item
10 para a empresa W. L. DE AQUINO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL com
o valor de R$ 794,40 (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) e os itens 7, 13 e
16 para a empresa AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI com o valor de R$ 6.866,40
(seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) perfazendo o valor global de R$
18.534,00 (dezoito mil quinhentos e trinta e quatro reais).
Paraty, 09 de Dezembro de 2020.
Alex Nylmer dos Santos Lopes
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

