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MAIS SEGURANÇA

Polícia Civil e PRF
estendem convênio para
capacitação de agentes
Em contrapartida aos
cursos de operações
policiais, a PRF fez a
doação de 32 veículos
operacionais para
a CORE, sendo 16
caracterizados, oito
descaracterizados e
oito motocicletas

Divulgação

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E COMPONENTES – SRP.
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no PREGÃO supracitado O ADIAMENTO SINE DIE.
Isadora dos Santos Breves da Silva
Pregoeira

RIO / SUL FLUMINENSE
A Secretaria de Estado de
Polícia Civil (Sepol) e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) assinaram, nesta sexta-feira um
aditivo do convênio entre as
instituições, que prevê a capacitação dos agentes federais por
instrutores da Coordenadoria
de Recursos Especiais (CORE).
A formalização da extensão da
parceria aconteceu durante a
solenidade de posse do novo
superintendente da PRF no Estado do Rio de Janeiro, Romulo
Ferreira da Silva.
Em contrapartida aos cursos
de operações policiais, a PRF
fez a doação de 32 veículos

AS ATIVIDADES acontecerão na cidade do Rio de Janeiro

operacionais para a CORE,
sendo 16 caracterizados, oito
descaracterizados e oito motocicletas. As atividades ministrada
pelos agentes da Polícia Civil
acontecerão no Rio de Janeiro
e na universidade da PRF em
Florianópolis, no estado de
Santa Catarina.

Durante a cerimônia, a PRF
condecorou personalidades que
contribuíram com a instituição
para o cumprimento da missão
em prol da segurança pública.
Entre os homenageados estavam o secretário de Estado de
Polícia Civil, delegado Allan
Turnowski; o subsecretário

de Planejamento e Integração
Operacional da Sepol, Rodrigo
Oliveira; e o titular da CORE,
delegado Fabrício Oliveira.
Também estiveram presentes na
solenidade o ministro da Justiça
e Segurança Pública, Anderson
Torres, e o diretor-geral da PRF,
Silvinei Vasques.

Campo de futebol do Belém
com nova iluminação em Angra
ANGRA DOS REIS
A Prefeitura de Angra tem
investido na melhoria, eficiência e modernização da iluminação pública do município.
Na última semana a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano
e Sustentabilidade/Secretaria
Executiva de Obras procedeu
com a substituição de refletores
do campo ‘Barbosão’, no bairro
Belém. A ação faz parte do pro-

jeto de parceria público-privada
(PPP) para a iluminação de
Angra, iniciado em março
deste ano.
Foram colocados 48 refletores de 150w cada, sendo oito
em cada poste. Esses novos
refletores são de LED e representam uma economia em
torno de dois terços do valor
do consumo de energia, em
comparação aos antigos, que
foram retirados.

Os novos refletores, além de
mais econômicos, são também
mais potentes e modernos,
iluminando mais e com focos
mais precisos, já que agora há
mais unidades que podem ser
posicionadas.
O Consórcio Luz de Angra,
responsável pela execução do
projeto previsto pela PPP, é
composto pelas empresas Enel
X, Selt Engenharia e Mobit.
Trata-se de um projeto inova-

dor no Brasil que visa gerir o
parque de iluminação pública
do município de Angra dos Reis
pelos próximos 15 anos. Assim
como está sendo feito no campo
do Belém, a expectativa para
todo o município é de modernização, ampliação dos pontos
de iluminação e redução de
custos. Dentre os benefícios, há
também a iluminação especial
de destaque para bens culturais
e turísticos.

Secretaria de Direitos Humanos
celebra os 15 anos da Lei Maria da Penha
RIO / SUL FLUMINENSE
Em comemoração aos 15
anos da Lei Maria da Penha, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos do
Estado (SEDSODH) promove,
em parceria com o Metrô Rio, a
uma ação de prevenção e combate à violência contra a mulher
nos vagões e estações.
A SEDSODH, por meio
da Subsecretaria de Estado de
Políticas para as Mulheres e do
Programa Empoderadas, realiza
rondas nos vagões femininos
para atendimento e orientação
às passageiras. A iniciativa também conta com o projeto Ônibus
Lilás próximo às estações.
O programa Empoderadas,

acompanhado da Patrulha Maria da Penha, esteve na quarta-feira, dia 4, dando dicas de
prevenção e combate à violência
nos vagões femininos.
Banners eletrônicos e vídeos
informativos sobre a Lei Maria
da Penha, os tipos de violência
sofridos pela mulher e com
contatos de canais de denúncia
e rede de acolhimento para as
vitimas podem ser vistos nos vagões e nas estações do MetrôRio.
ÔNIBUS LILÁS
O ônibus Lilás, estacionado
cada dia nos arredores de uma
estação, oferece serviços de
assistência social, psicológica
e jurídica a mulheres vítimas
de violência.

O equipamento esteve no
primeiro dia no Largo da Carioca. Na quinta, é a vez da estação
Jardim Oceânico, na Barra. Na
sexta-feira o ônibus estará na
Praça Saens Pena. E sábado, na
Praça General Osório.
A campanha de prevenção
e conscientização conta ainda
com a participação da Patrulha
Maria da Penha, com informações sobre serviços prestados;
dos Centros Comunitários de
Defesa da Cidadania (CCDCs),
para garantir a isenção de taxas
na emissão de documentação
básica para mulheres; e da Casa
Abrigo Lar da Mulher, único
abrigo do Estado do Rio de
Janeiro para mulheres vítimas
de violência doméstica e seus

filhos menores de idade.
- A violência contra a mulher é uma ameaça que muitas
sofrem em casa, no ambiente
familiar, por isso é importante
que uma campanha como essa
tenha visibilidade e ocupe os
espaços públicos - afirma Glória
Heloiza, subsecretária de Políticas para Mulheres do governo
do Estado do Rio.
- Em 2020, ano do início da
pandemia, a rede de Centros
de Atendimento à Mulher
mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos do Rio (SEDSODH)
realizou 4.795 atendimentos a
mulheres vítimas de violência,
um crescimento de 45% em relação ao ano anterior - alerta ela.

Degase vai promover webinário para celebrar o Dia do Psicólogo
RIO / SUL FLUMINENSE
A Divisão de Psicologia do
Departamento Geral de Ações
Socioeducativas do Rio de
Janeiro (Degase), em parceria
com a escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE)
e com o Conselho Regional de
Psicologia (CRP/RJ), realizará
um webinário de quatro encontros com o tema “As dobras da
Psicologia na socioeducação
no estado do Rio de Janeiro”.
O evento on-line é uma homenagem ao Dia do Psicólogo,
celebrado em 27 de agosto.

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO N.134/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
– SRP.
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão supracitado, da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal
de Administração e Modernização do Serviço Público, face
ao recurso interposto pela licitante SEMART BM SERVIÇOS
MEDICOS DO TRABALHO SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
EPP, que decidiu pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Isadora dos Santos Breves da Silva
Pregoeira

A iniciativa vai acontecer
uma vez por semana, nos dias
11, 19 e 27 de agosto, com início
sempre às 14h. Os encontros,
que irão ao ar pelo canal da ESGSE no YouTube, serão certificados e abertos para profissionais
e estudantes de todas as áreas,
além de demais interessados
no tema. Para servidores do
Degase, o certificado é válido
para progressão funcional; para
universitários, é válido como
atividade complementar.
O webinário será aberto pelo
diretor-geral do Degase, Marce-

lo Ramos; a coordenadora de
saúde do Departamento, Eliana
Lobo; a diretora da Divisão de
Psicologia, Jussara Veiga, e a
diretora da Escola de Gestão
Socioeducativa, Lívia Vidal.
Os palestrantes dos encontros serão psicólogos de diversas
unidades e setores do Degase
e professores universitários
da UERJ, UFF e Unieuro/DF,
que abordarão assuntos como
o “contexto atual da psicologia
e socioeducação no estado do
Rio de Janeiro”; “gênero, raça
e violência contra a mulher: o

que fazemos com isso no espaço
socioeducativo?”; “a discussão
das diferentes clínicas: que
práticas psicológicas queremos
na socioeducação?”; e a saúde
mental na perspectiva da saúde
integral.
Não será necessária inscrição prévia para participar do
evento e, para os participantes
interessados na certificação, o
link será enviado ao vivo pelo
chat durante o webinário. A
programação completa pode
ser acessada pelo site oficial do
Degase: www.degase.rj.gov.br.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação
O Conselho Diretor do Sindicato dos Engenheiros de Volta
Redonda – SENGE-VR, com base no Art. 13 do seu Estatuto,
convoca todos os engenheiros sindicalizados e em pleno gozo
de seus direitos sindicais para a Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se em sua sede, na rua 21 nº 48, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, no dia 12/08/2021 às 11:00h em primeira
convocação e/ou às 11:30h em segunda e última convocação,
com qualquer número de presentes para a apreciação da
Ordem do Dia:
- Prestação de Contas e/ou Aprovação do Balanço Exercício
de 2021.
Obs.: Tendo em vista a recomendação de não aglomeração
em decorrência do Covid-19, o Senge-VR tomará todas as
precauções para garantir os protocolos de segurança de seus
associados.
Volta Redonda, 09 de agosto de 2021.

