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Região dos Lagos terá reforço 
de ônibus para eleições

Candidata sofre ameaças em 
ato de campanha em Niterói

CORREIO FLUMINENSE

Saneamento Reforço

Segurança

Eleições

Bunka-sai

Ciência

O Grupo Salineira definiu 
a realização de uma ope-
ração especial no trans-
porte coletivo de cidades 
da Região dos Lagos para 
este domingo de eleições 
(2). Para atender ao públi-
co que vai votar, horários 
extras serão ofertados nas 
áreas que necessitam de 
um reforço por conta da 
demanda. São elas: B436 
- Cabo Frio x São Vicente 

(via Cruz); 207 - Araruama 
x São Vicente (via Morro 
Grande); 213 - Araruama 
x Boa Vista; 216 - Ararua-
ma x Regamé; 239 - Cir-
cular x Morro Grande (via 
Bom Jardim); 253 - Ara-
ruama x Sobara; 341 - Ar-
raial x Figueira (via Sabiá). 
Em caso de necessidade, 
mais ônibus serão dispo-
nibilizados. A empresa 
terá equipe de plantão.

A candidata à deputada 
Luciana Novaes, que é de-
ficiente, sofreu ameaças 
enquanto fazia agenda 
no Terminal Rodoviário de 
Niterói. Ao lado de apoia-
dores, foi abordada por 
um desconhecido, que 
perguntou se aloprava na 
faculdade antes de ficar 
“assim”. Luciana disse que 
não. Depois, o homem, 
sem o seu consentimento, 
foi ao ouvido dela, pergun-
tando se poderiam tomar 

uma cerveja juntos. Neste 
momento, a irmã de Lu-
ciana intercedeu, pedindo 
para ele ir embora. O ho-
mem se negou. Os apoia-
dores, então, o afastaram, 
para controlar a situação. 
Ele se exaltou, dizendo que 
iria embora por alguns mi-
nutos e, mais tarde, voltaria, 
para falar com Luciana. Ela, 
com sua equipe, então, re-
solveu se retirar do local e 
registrar ocorrência na DE-
CRADI, no Centro do Rio.

Angra dos Reis escolheu, 
nesta semana, por meio 
de licitação, a empre-
sa que realizará as obras 
que irão retirar o esgoto 
que atualmente chega ao 
mar pela rede de drena-
gem no canto da praia do 
Anil. As intervenções co-
meçam no próximo mês, 
com prazo de seis meses.

Volta Redonda vai ganhar 
mais viagens no transpor-
te público. Com previsão 
de entrarem em vigor 
no dia 6, 244 novos horá-
rios serão acrescidos pela 
prefeitura em 13 linhas de 
ônibus municipais, além 
de uma linha que foi cria-
da – totalizando 14 itinerá-
rios nesta fase.

Mais de 32 kg de maco-
nha foram apreendidos 
pela PRF em Casimiro de 
Abreu nesta quinta (29). 
A droga era transporta-
da por dois homens, um 
deles foragido da justiça, 
em um carro abordado na 
BR-101 para fiscalização 
de equipamentos obriga-
tórios de segurança.

Cerca de 100 escolas mu-
nicipais de Campos vão 
ser utilizadas pela Justiça 
Eleitoral no domingo (02) 
para as eleições. Com isso, 
as aulas serão suspen-
sas nos turnos da tarde 
e noite de sexta-eira (30). 
Na segunda-feira (03) não 
haverá aulas no turno da 
manhã.

Dos dias 12 a 16 de outu-
bro, Petrópolis vai virar 
um pedacinho do Japão. 
O Bunka-sai será reali-
zado no Palácio de Cris-
tal, uma parceria entre o 
município e a Associação 
Nikkei. O edital para lici-
tações de barracas e food 
bikes já foi lançado no site 
da prefeitura.

Aconteceu nesta quin-
ta (29) a Feira das Ciên-
cias de Macaé. O evento, 
realizado na quadra do 
Colégio Municipal Maria 
Isabel Damasceno Simão, 
contou com 43 trabalhos 
de 13 escolas e teve como 
tema: “Cuidar do ambien-
te é cuidar da gente. O 
amanhã depende de nós”.

Divulgação

Divulgação

Extras estarão em linhas com maior demanda

Luciana fez registro na DECRADI, no Centro do Rio

Eventos aquecem geração 
de empregos em Petrópolis

Por Wellington daniel 

Petrópolis registrou o se-
gundo melhor saldo de em-
pregos de 2022 em agosto, 
com 771 vagas criadas. É o 
que apontam os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, divul-
gados nesta semana. Ao todo, 
foram 3.052 admissões e 2.281 
demissões.

Para o economista Rodol-
pho Tobler, da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), eventos 
como a Bauernfest podem ter 
influenciado o resultado. Neste 
ano, a festa da cultura alemã foi 
celebrada em agosto, diferente 
dos outros anos, quando era 
realizada entre junho e julho. 
A cidade também vive um mo-
mento de retomada pós pande-
mia e pós chuvas.

“As chuvas do início do ano 
também afastaram um pouco 
(os turistas) e adiou um pouco 
essa retomada do setor de ser-
viços. Então, acho que agora na 
metade do ano, com as férias 
de meio de ano e inverno, vai 

ficando um pouco mais forte 
e passa a ser um local de mais 
turismo, as pessoas voltam a 
frequentar Petrópolis. Houve 
um aquecimento da economia 
local”, explicou.

O impacto do turismo pode 

ser visto também nos números 
do Caged. O setor com a maior 
criação de empregos foi servi-
ços, que agrupa alimentação e 
hospedagens. Foram 396 novas 
vagas, com 1.473 admissões e 
1.077 demissões.

Em relação a outros seto-
res, o menor resultado foi da 
agropecuária, com três vagas. 
Já o comércio, teve saldo po-
sitivo de 32 novos postos. A 
construção ficou em 104 e a 
indústria fechou com 236 pos-
tos gerados.

“O setor de serviços tem 
sido importante nessa retoma-
da do mercado de trabalho. 
Principalmente no Estado 
do Rio e em algumas cidades, 
como Petrópolis, que depen-
dem bastante desse setor para 
a recuperação. Tem um peso 
muito grande na economia re-
gional desses lugares”, concluiu.

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontam para 
retomada, com criação de 771 vagas formais na cidade em agosto

A Prefeitura de Resende 
iniciou mais uma impor-
tante intervenção, que res-
gata um elemento de muita 
tradição para o distrito de 
Visconde Mauá: o Clube 
de Mauá, tradicionalmente 
usado para receber eventos 
e festividades da comunida-
de. A intervenção deve ser 
concluída ainda no próxi-
mo ano. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, o lo-
cal contava com diversos 
problemas. Muitos foram 
causados pela própria de-
gradação do tempo e atos 
de vandalismo. Além disso, 
foram registrados problemas 
de abastecimento de água, 
fornecimento de energia, ja-
nelas e telhas quebradas, pa-
redes e pisos com infiltrações 
e banheiros destruídos. 

Visando transformar o 
local, a prefeitura vai fazer a 
reforma do galpão, dos ba-
nheiros, telhados, cozinha e 
bar. Serão revitalizadas todas 
as instalações elétricas, hi-
dráulicas e sanitárias e a no-
vos sistemas contra incêndio. 

Resende 
reforma galpão 
para ser espaço 
de eventos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Setor de serviços puxou geração de vagas formais

Chuva afeta 
sistema de 
abastecimento 
da Cedae

As chuvas que atingiram 
o Estado na sexta-feira (29) 
causaram problemas no sis-
tema de abastecimento de 
água da Região Metropoli-
tana. A Cedae divulgou que 
foi preciso paralisar tem-
porariamente as operações 
de represas que compõem o 
sistema Acari e atendem par-
te dos municípios de Nova 
Iguaçu e Duque de Caxias. 
Segundo a empresa, a medi-
da foi tomada para controlar 
a qualidade da água no pe-
ríodo. Os dois municípios 
também foram afetados pela 
redução para 75% da vazão 
da ETA Gandu. A estação 
atende ainda aos municípios 
do Rio de Janeiro, São João 
de Meriti, Queimados, Mes-
quita, Nilópolis e Belford 
Roxo. A Cedae informou 
que já comunicou as conces-
sionárias responsáveis pela 
distribuição de água.

a segurança nas eleições
Para garantir que as elei-

ções de domingo, 2 de outubro, 
ocorram tranquilamente, as 
forças estaduais de segurança 
elaboraram um planejamento 
especial. A Polícia Militar vai 
empregar cerca de 16 mil agen-
tes no patrulhamento de vias 
públicas, locais de votação, es-
colta das urnas e segurança de 
prédios que vão abrigar as insti-
tuições responsáveis pelo pleito 
eleitoral. Na Operação Segu-
rança Presente, todas as 42 ba-
ses funcionarão com o efetivo 
fixo. Na Polícia Civil, cerca de 2 
mil agentes ajudarão na realiza-
ção de um pleito pacífico.

O planejamento da PM pre-
vê policiamento dos 4.844 lo-
cais de votação pelos batalhões 
de área. O plano especial para 

a eleição tem início às 8h de 
sábado, e se estende até a noite 
de domingo. Em 85 locais de 
votação, considerados sensíveis, 
o transporte das urnas será fei-
to pelos veículos blindados da 
corporação. Quatro aeronaves 
estarão sobrevoando e gerando 
imagens em tempo real para a 
central de monitoramento ins-
talada no Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC), 
que, por sua vez, estará interli-
gado com o Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública, em Bra-
sília e com o Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio. 

Além disso, a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(SEAP) vai integrar as forças 
de segurança que atuarão na 
prevenção e enfrentamento de 

atos de violência político-parti-
dária, conforme prevê o acordo 
de cooperação com o Tribunal 
Regional Eleitoral, o Tribunal 
de Justiça do Estado e a Procu-
radoria Regional da República. 
A SEAP também participa das 
equipes que vão cuidar da segu-
rança dos magistrados, mem-
bros do Ministério Público e 
servidores envolvidos no pro-
cesso eleitoral.

Haverá, também refor-
ço na segurança das unidades 
prisionais, por meio de escala 
especial dos policiais penais, e 
a Subsecretaria de Inteligência 
do Sistema Penitenciário, vai 
monitorar, em tempo real, pos-
síveis ações intra e extramuros, 
que possam causar algum tipo 
de embaraço às eleições. 
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AVISO

A SECRETARIA DE ESTADO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS torna público a seguinte  
Errata nº 3 referente ao Edital de Licitação SEAS/UEPSAM nº 002/2022, processo nº SEI-070028/000089/2021. 

Na Cláusula 9.4.1.1, c) do Edital da Licitação SEAS/UEPSAM nº 002/2022:

ONDE SE LÊ:

9.4.1.1. c) Índice de Endividamento: somente serão qualificados os Licitantes que obtiverem Índice 
Endividamento (IE) igual ou menor do que 0,6 (zero vírgula seis), apurado nas demonstrações financeiras 
do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IE = (PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO) / PATRIMÔNIO LÍQUIDO = OU < 0,6

LEIA-SE:

9.4.1.1. c) Índice de Endividamento: somente serão qualificados os Licitantes que obtiverem Índice 
Endividamento (IE) igual ou menor do que 0,8 (zero vírgula oito), apurado nas demonstrações financeiras 
do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IE = (PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO) / ATIVO TOTAL = OU < 0,8

Além do Edital, nenhum Anexo foi alterado.
 
Comunico que a presente licitação, que se encontra agendada para o dia 10/10/2022, fica redesignada 
para o dia 31/10/2022 às 11h, no mesmo local anteriormente divulgado.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SUBSECRETARIA EXECUTIVA
AVISO 

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
A COMISSÃO DE PREGÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, 
TORNA PÚBLICO que realizará a licitação de pregão eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 002/2022
OBJETO: O objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empresa para a prestação, sob demanda, de 
serviços de planejamento, organização, promoção, coordenação e execução de eventos e ações promocionais 
em âmbito nacional com fornecimento/disponibilização de recursos humanos, alimentação, materiais, montagens 
e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, 
em caráter continuado, para atender às demandas desta Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Valor Estimado do Certame:  R$ 18.373.052,17 (dezoito milhões, trezentos e setenta e três mil e cinquenta 
e dois reais e dezessete centavos)
PROCESSO: SEI-070026/000700/2022
DATA DA ABERTURA DO CERTAME: 13/10/2022 às 10:00h

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.rj.gov.br/secretaria/Default.
aspx?sec=AMBIENTE, www.compras.rj.gov.br, podendo, alternativamente ser adquirido mediante a entrega 
de um pen drive, na Av. Venezuela, 110, 5º Andar, baia maracanã, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, de 10:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste 
instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) 
dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Av. Venezuela, 110, 5º Andar, 
baia maracanã, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, de 10:00 h às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
ou por meio do telefone nº (21) 2332-5618  ou, ainda, pelo e-mail: licitacao.ambiente@gmail.com


