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Obras de recuperação da pediatria
do Hospital do Retiro estão concluídas
Melhorias no setor da unidade foram concluídas em 10 dias; teto do local desabou no final de 2020 após chuvas
Secom/PMVR

Volta Redonda
A obra de reforma do
setor de pediatria do Hospital Municipal Dr. Munir
Rafful, o Hospital do Retiro, está concluída, após o
teto do local ter desabado
durante as fortes chuvas
no final do ano passado.
Na primeira semana de
janeiro, o diretor médico
do hospital, Rafael Galvão,
informou a gravidade da
situação ao vice-prefeito,
Sebastião Faria, que no
mesmo dia fez uma visita
à unidade e determinou o
imediato início das obras
para a reforma.

De acordo com o supervisor do setor de pediatria
do hospital, o médico
Amaro Inácio Filho, em 10
dias, com a equipe trabalhando, inclusive sábado e
domingo, a reforma foi
concluída e o hospital voltou a funcionar normalmente. Inclusive, foram feitas melhorias na iluminação, pintura, rede elétrica
e refrigeração.
- Ao ver o estado da pediatria, o prefeito pediu
que os trabalhos fossem
feitos de maneira rápida.
O vice-prefeito Sebastião
Faria também ajudou muito para que tudo corresse

Mais de
250 toneladas de
entulho são retiradas
da Rodovia do Contorno
Volta Redonda
Desde segunda-feira, dia
18, a prefeitura de Volta Redonda está atuando na retirada de resíduos sólidos no
trecho de acesso ao bairro
Parque do Contor no. A
equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura contabilizou mais de 250 toneladas de entulhos de obras
removidos em três dias de
trabalho. O objetivo é desobstruir o acostamento e
melhorar as condições de
tráfego na Rodovia do Contorno.
A manutenção da Rodovia Prefeito Nelson dos
Santos Gonçalves, conhecida como Rodovia do Contorno, foi identificada como
prioridade pela nova gestão
municipal. A pista de 12,5
quilômetros liga a BR-393
(Via Lúcio Meira) à BR-116
(Via Dutra) e retira o trânsito pesado do centro de
Volta Redonda. Segundo a
prefeitura, ela deve estar
adequada às normas de se-

gurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
O secretário de Infraestrutura de Volta Redonda,
Jerônimo Telles, lembrou
que o acostamento é parte
da via diferenciada da pista
de rolamento destinada à
parada ou estacionamento
de veículos, em caso de
emergência, e à circulação
de pedestres e bicicletas,
quando não houver local
apropriado para esse fim.
- O trecho de acesso ao
Parque do Contorno estava
com o acostamento interrompido por entulho de
obras, impedindo o uso do
espaço. Além disso, o acúmulo do material prejudicava a visão dos motoristas disse Jerônimo, lembrando
que, somente na segunda e
terça-feira, dias 18 e 19, a
equipe da secretaria fez
mais de trinta viagens de
caminhão para retirar o entulho e levar ao depósito
municipal, às margens da
Rodovia dos Metalúrgicos,
atrás da Casa de Portugal.

Homem condenado
por tortura e estupro
é preso em Dorândia
Barra do Piraí
Um homem, que estava em um Duster, junto
com outras pessoas, foi
preso nesta quarta-feira,
dia 20, por policiais rodoviários federais. A abordagem policial foi na BR393, Km 275, no distrito
de Dorândia, em Barra
do Piraí.
Contra o suspeito havia um mandado de prisão condenatória por
tortura seguido de estu-

pro de vulnerável. A
pena imposta ao homem
foi de 28 anos e cinco meses de prisão, no regime
fechado.
O documento foi expedido no dia 2 de dezembro de 2020, pela Justiça
de Sergipe. O suspeito
ficou preso.
Os outros ocupantes
do veículo, que vinha de
Caxias do Sul (RS) para
Canavieiros (BA), foram
liberados e seguiram viagem.

de maneira rápida e com
segurança - disse.
O prefeito Neto agradeceu o empenho dos profissionais envolvidos para
que a reforma fosse concluída em um curto espaço
de tempo e o atendimento
fosse o melhor possível durante os trabalhos.
- Agradeço a todos, incluindo pessoal de apoio e
limpeza, enfermagem e médicos, que mantiveram
uma atenção ainda adequada, mesmo com todas as dificuldades. Agora, temos
um ambiente ainda mais
humanizado para nossas
crianças - frisou Neto.

Problemas
Com as chuvas do final de 2020, começaram a
aparecer goteiras em vários ambientes de atendimento a crianças. Em novembro, o teto da sala de
espera dos dois consultórios, da sala de medicação e repouso e da sala
de acolhimento, começou
a desabar e essas áreas
foram interditadas. A
partir daí, começou-se a
improvisar para que o
atendimento não fosse
paralisado, até que a refor ma necessária fosse
realizada.

Drogas são apreendidas em
Barra Mansa e Volta Redonda
Barra Mansa e Volta Redonda
Um jovem, de 17 anos, foi
detido por policiais do 28º
BPM na terça-feira, dia 19, no
bairro Paraíso, em Barra
Mansa, por suspeita de tráfico
de drogas, após ser flagrado
com 168 pinos de cocaína. O
caso foi registrado na 90ª DP.
Segundo a PM, os agentes
estiveram no endereço após
uma denúncia e localizaram
o adolescente em um escadão.
Ele tentou fugir, mas após
perseguição foi alcançado e,
durante abordagem, teria
apontado o local onde supostamente escondida os entorpecentes. Ele teria informado
aos militares, ser o gerente

do tráfico na localidade.
Já em Volta Redonda, policiais militares apreenderam,
também na terça-feira, dia 19,
67 trouxas de maconha e 47
pinos de cocaína, no Residencial Ingá I, no bairro Santa
Cruz. Os PMs foram ao bairro após informações sobre
som alto no endereço. Assim
que chegaram ao condomínio, dois homens, não identificados, foram vistos saindo
do local, correndo. Os entorpecentes, além de um rádio
de comunicação e R$ 270 em
espécie, foram encontrados
no lugar em que a dupla estava. Ninguém foi preso. O material apreendido foi entregue
na 93ª DP.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CPF: 847.442.947-15
CÉLIO RAIMUNDO TOSTES, toma público que recebeu
da Prefeitura Municipal de Piraí, Licença Municipal de Instalação - LMI nº 0019, com validade ate 17 de dezembro
de 2021, para realizar corte e aterro (terraplanagem) na
Estrada Sítio do Machado, 1232, KM 80, Piraí - RJ (Proc.
nº 13528/2020).

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRONICO Nº 144/2020
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face
ao RECURSO INTERPOSTO pela licitante ELETRO-MED
EQUIPAMENTOS, que decidiu pela improcedência do mesmo.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

PM procura dupla que
roubou mercado no Eucaliptal
Policiais militares
procuram por dois homens que, na noite de
terça-feira (19), invadiram um mercado na Rua
Vereador Raimundo Diogo, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.
Os bandidos, um deles
armado com revólver, levaram todo o dinheiro

que estava no caixa.
O valor não foi informado pela polícia. Segundo testemunhas, um
dos assaltantes usava
uniforme de empreiteira,
que presta serviço à
CSN.
A dupla fugiu em
num Astra, verde, placa
não anotada.

Jovem é flagrado com cinco
pedras de crack em Porto Real
Porto Real
Um jovem, de 19 anos,
foi preso por policiais do
37º BPM na terça-feira,
dia 19, em Por to Real,
por suspeita de tráfico
de drogas. Com ele, segundo os militares, 5 pedras de crack e R$ 70 em
espécie foram encontrados, após denúncia anônima. O flagrante aconteceu na Rua 41, no bairro Freitas Soares. Após

ser encaminhado até a
100ª DP, o suspeito foi
autuado e per manece
preso, à disposição da
Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, a droga foi
encontrada dentro da
boca do suspeito durante
revista pessoal. Ao ser
indagado, o rapaz informou aos a gentes que
saiu do sistema prisional há dois meses, que
não consegue emprego, e

que o dinheiro apreendido seria proveniente da
venda dos entorpecentes.
Outro caso
Outra ocorrência envolvendo apreensão de
drogas foi registrada na
terça-feira, dia 19, em
Porto Real. PMs apreenderam 8 pinos de cocaína e 35 invólucros de
maconha, encontrados
enterrados em um can-

teiro de plantas na Rua
Trinta, no bairro Freitas
Soares, após denúncia de
um homem que passava
pelo local. Se gundo os
militares, a testemunha
disse aos agentes – que
faziam patrulhamento
no endereço – que um
suspeito, não identificado, havia escondido a
droga no local.
A ocor rência foi registrada na 100ª DP (Porto Real).

Presa suspeita de receptação em Resende
Resende
Uma mulher, de 41
anos, foi presa pela PM
na terça-feira (19), em Resende, suspeita de receptação. Ela foi flagrada pelos agentes, conduzindo
um veículo Ford KA,
com chassi e placa supostamente adulterados,

com registro de roubo,
na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Jardim
Alegria. Ela foi encaminhada até a 89ª DP (Resende), onde foi autuada
em flagrante por receptação.
Segundo os policiais, a
suspeita foi vista dirigindo no sentido contrário

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 147/2020

CELIO RAIMUNDO TOSTES

Foram feitas ainda melhorias na iluminação, pintura, rede elétrica e
refrigeração

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SOFTWARE PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DA TELEMEDICINA 01 A
03 POSIÇÕES(LICENÇA)
Início do recebimento das propostas: 21/01/2021 às 17:30
Encerramento de recebimento: 02/02/2021 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 02/02/2021 às 09:01 horas
Início do Pregão: 02/02/2021 às 09:30 horas
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

da viatura e, ao ser abordada, durante buscas,
nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo;
porém, após pesquisa no
por tal da PMERJ, foi
constatado que a numeração do motor do carro

apresentava divergências.
Ainda segundo a PM, foi
verificado que a placa
original do veículo seria
outra, com registro de
roubo na área da 9ª DP,
(Catete), no dia 14/11/
2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINARIADO SINDICATO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
DO SUL FLUMINENSE - RJ.
Pelo presente edital, o Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sul Fluminense RJ, CNPJ Nº 39.761.648/0001 - 16,Certidão Sindical Nº 46232.002400/2011
- 98, com sede na Rua 40 Nº 13 salas 219/220, bairro Vila S.ta Cecilia na
cidade de Volta Redonda - RJ, por seu presidente convoca todos os
propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos
farmacêuticos dos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende,
Valença, Vassouras e Volta Redonda - RJ, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 01 de fevereiro de 2021, as
8:00 oito horas em primeira convocação e as 8:30 oito horas e trinta minutos
em segunda convocação com qualquer número de presença, conforme artigo
6º § 1º e 2º do estatuto. Para se reunirem em sua sede no endereço
supracitado. Para discutirem e votarem a seguinte Ordem do Dia: (01) Leitura,
Discussão e votação da Ata da assembleia anterior; (02) Discussão e
aprovação da pauta de reivindicação que será encaminhada ao SINFAR; (03)
Outorga de poderes a Diretoria do Sindicato dos propagandistas,
propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos dos
municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Vassouras e
Volta Redonda - RJ, encaminhar as reinvindicações, bem como representar
os trabalhadores nas negociações com o SINFAR - RJ, celebrar ou não
Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso
de malogro nos entendimentos para suscitar Dissidio Coletivo perante o
E.Tribunal Regional competente, e (4) Deliberação sobre o valor e autorização
do desconto da Contribuição Assistencial e/ou Negocial, na alínea "e" do artigo
513 da C.L.T e no inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal, ratificado pela
decisão do Supremo Tribunal Federal no processo RE 189.960 - SP e pelo
Senado Federal no Decreto Legislativo 1.125/04, ficando assegurado o direito
de oposição nos descontos das contribuições, no prazo de até 10 (dez) dias
após o efetivo desconto no salário do trabalhador, que poderá ser alterado,
modificado ou substituído, tanto no período de discussões e mesmo após
celebrada a convenção coletiva, somente para adequação a possível nova
ordem jurídico - constitucional. Volta Redonda, 21 de janeiro de 2021.
Demian Mendes Brandão - Presidente.

