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Motorista esconde droga em 
para-choque e é preso

Campos inicia obras de 
asfaltamento em 103 
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A Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu, na madru-
gada de ontem (29), cerca 
de 1600 pinos de cocaína 
e 2800 trouxinhas de ma-
conha, além de oito ou-
tros tabletes da mesma 
substância, em um veí-
culo abordado na BR 101, 
em São Gonçalo. Os ilíci-
tos estavam escondidos 
no para-choque traseiro 
do veículo e dentro do 

tanque de combustível. 
O condutor do veículo foi 
detido e relatou ter pe-
gado a droga na comuni-
dade da Fazendinha, em 
Inhaúma, zona norte do 
Rio, e que receberia cerca 
de R$ 1500 reais para levá-
-la até a cidade de Cabo 
Frio, na Região dos Lagos. 
O material apreendido e o 
detido foram encaminha-
dos à polícia judiciária.

O Prefeito Wladimir Ga-
rotinho assinou, nesta se-
gunda (29), a ordem de 
serviço que deu início ao 
pacote de obras de asfal-
tamento de 103 ruas. As 
obras iniciadas nesta pri-
meira etapa constam de 
dois trechos de prolonga-
mento da Rua Saldanha 
Marinho, entre a Avenida 
Presidente Kennedy e a 
Avenida Felipe Uébe. O 
macroprojeto inclui cor-
redores de tráfego entre 

o bairro do Jóquei Clube 
até à região da Pecuária, 
passando pelo Centro da 
cidade, incluindo a nova 
sinalização viária após o 
asfaltamento. Dentre os 
principais corredores es-
tão a Saldanha Marinho, 
cuja obra foi iniciada nes-
ta segunda-feira, Avenida 
Alberto Torres, Avenida 
XV de Novembro, Aveni-
da Presidente Vargas e 
Tenente Coronel Cardoso 
(Formosa).

O Palácio Amarelo, atual 
sede da Câmara de Ve-
readores de Petrópolis, 
vai contar em breve com 
visitas virtuais. Em parce-
ria com a UERJ, o projeto 
pretende revelar detalhes 
do imóvel histórico, cons-
truído na segunda meta-
de do século XIX e mostrar 
sua beleza arquitetônica.

O trânsito do Centro de 
Nova Friburgo terá altera-
ções a partir de hoje (30) 
para a instalação do can-
teiro da obra de drena-
gem da Rua Farinha Filho 
e adjacências, que são do 
Governo do Estado. Agen-
tes da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana 
estarão no local.

Moradores e protetores 
de animais de Itaboraí vão 
poder utilizar, a partir do 
dia 1º de setembro, os ser-
viços de castrações gra-
tuitas para cães e gatos. 
A ação é fruto de um con-
vênio da prefeitura com o 
Governo do Estado. O ca-
dastro é feito no site do RJ 
PET: https://rjpet.com.br/

O Banco de Empregos de 
Rio das Ostras oferece 544 
vagas para os moradores 
da cidade. São oportuni-
dades para vários níveis 
de escolaridade em dife-
rentes áreas. Os interessa-
dos devem entrar no site 
da prefeitura do municí-
pio: https://www.riodasos-
tras.rj.gov.br/

Petrópolis recebe, no sá-
bado (03), o grupo MPB4, 
de volta a Cidade Imperial 
após 12 anos. O reencon-
tro será no Teatro Santa 
Cecília às 20h com um 
repertório de sucessos. Os 
ingressos variam de R$ 
50 a R$ 140 e podem ser 
adquiridos no site: https://
bit.ly/3cu4GNT

O programa Ilumina São 
Gonçalo, em sua primeira 
semana, trocou cerca de 
1.500 lâmpadas por ilumi-
nação de LED. A substitui-
ção vai acontecer em todo 
o município e reduzirá os 
custos de energia elétri-
ca em 75%. Nesta 1ª fase, 
acontecerá a troca de cer-
ca de 21 mil lâmpadas.

Divulgação/PRF

César Ferreira 

PRF parou veículo em São Gonçalo

Ruas serão na margem direita do Paraíba do Sul

RJ cria mais de 13 mil vagas 
em julho, segundo o Caged
Por Wellington daniel 

O Estado do Rio de Ja-
neiro criou 13.434 vagas de 
emprego formal em julho. É o 
que mostram os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados divulgados 
ontem (29) pelo Ministério do 
Trabalho. Foi o quarto melhor 
resultado dentre as 27 unidades 
da federação.

Segundo o painel do Ca-
ged, foram 121.019 admissões 
registradas em julho, contra 
107.585 demissões. O destaque 
ficou com o setor de serviços, 
que teve a criação de 7.544 no-
vos postos de trabalho.

Para o economista Rodol-
pho Tobler, da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), com o 
retorno das viagens, o setor de 
serviços ainda pode apresentar 
resultados melhores nos pró-
ximos meses. “Tem tido mais 
questões turísticas, que o Esta-
do do Rio se beneficia bastan-
te”, explicou.

Dentre os 92 municípios, a 
capital teve saldo de 7.386 va-
gas no sétimo mês do ano, sen-
do o melhor resultado. Logo 

após, vem Macaé, com 1.082 e 
Maricá com 523. Na outra pon-
ta, Areal fechou 114 vagas.

No acumulado do ano, o 
Rio conta com 118.394 novos 
postos de trabalho, sendo o ter-
ceiro melhor resultado do país, 
atrás dos estados de São Paulo e 
Minas Gerais. 

De janeiro a julho, todos os 

meses tiveram saldos positivos 
na geração de vagas de empre-
gos formais.

O economista relaciona o 
resultado a queda dos núme-
ros da pandemia aliada a me-
lhora econômica do segundo 
trimestre. Num curto prazo, 
os resultados devem continuar 
positivos, mas Tobler fala em 

“cautela” a médio e longo pra-
zo, já que há previsões para uma 
desaceleração da economia.

“Se o ritmo da economia 
for avançando num ritmo mais 
fraco, o mercado de trabalho 
vai reagir nesse mesmo senti-
do”, explicou, lembrando que 
o impacto da pandemia sobre a 
geração de vagas diminuiu.

Resultado foi o 4º melhor saldo de trabalho formal em julho no país
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Destaque ficou para o setor de serviços, que teve 7,5 mil postos de trabalho a mais

Estado moderniza 
mais dois CiEPs

A Secretaria de Estado de 
Educação começa a implantar 
o projeto tecnológico e sus-
tentável das E-Tecs (Escolas de 
Novas Tecnologias e Oportu-
nidades) em mais dois Centros 
Integrados de Educação Públi-
ca (Cieps),em Campos: 463 
João Borges Barreto e o 417 
José do Patrocínio.  Com essas 
duas unidades revitalizadas, 
chegam a oito as escolas entre-
gues no estado.

Às vésperas de completar 40 
anos, os antigos Cieps retomam 
o objetivo original do projeto 
de oferecer ensino público de 
qualidade em período integral, 
em um ambiente de aprendiza-
gem mais moderno e inclusivo. 
As inovações tecnológicas no 
Ciep 463 (Rua A, nº 0, no bair-
ro Ururaí) e no Ciep 417 (Rua 
Dom Aquino Correa, nº 0) vão 
atender 1.500 estudantes dos 
ensinos Fundamental, Médio e 
da Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA).

Todas as unidades são sus-
tentáveis e receberam painéis 
solares, serão equipadas com 
sistema de reuso de água, coleta 
seletiva de lixo, horta comuni-
tária e composteira que irão 
reforçar a alimentação dos estu-
dantes e de suas famílias. Além 
disso, as escolas terão internet 
de alta qualidade, sistemas de 
monitoramento por câmera, 
lousas digitais e áreas destina-
das às atividades de produção 
audiovisual – as chamadas salas 
makers, ambientes que incen-
tivam a criatividade, o estudo 

por projetos e os aproximam do 
mundo do trabalho.

O secretário de Estado de 
Educação, Alexandre Valle, 
destacou, durante as cerimô-
nias, a importância que as E-Te-
cs têm de transformar o futuro 
dos alunos.

“Estamos transformando 
a realidade de nossas escolas 
e trabalhando para melhorar 
cada vez mais a qualidade da 
educação pública, oferecendo 
aos nossos jovens uma apren-
dizagem mais atrativa, unindo 
inovação, tecnologia e susten-
tabilidade”, disse Valle, que pre-
tende ampliar o projeto para 
outras unidades da rede.

Participaram da cerimônia, 
o secretário de Governo, Rafael 
Thompson, a subsecretária de 
Parceria e Inovação, Joilza Ran-
gel, a secretária de Gestão de 
Ensino, Ana Valéria Dantas, a 
subsecretária de Ciência e Tec-
nologia do Município, Suzana 
da Hora Macedo, a diretora re-
gional Administrativa, Neide 
Palmeira e o diretor Pedagógico, 
Fábio Moura, além de represen-
tantes da escola, professores e 
alunos, como Arthur Matheus, 
que não conseguiu esconder a 
ansiedade e a felicidade por ser 
o primeiro aluno do Ciep 463 
colocar os óculos 3D.

“É incrível! Estou impacta-
do! Eu que sou de game. Gosto 
dessa área, sabe. Foi surreal po-
der assistir o vídeo e ver bem de 
perto o fundo mar. Parecia que 
eu estava dentro do mar. Sur-
real!”, disse, perplexo.

A Prefeitura Municipal de 
Niterói informa que termina 
nesta quarta (31) o prazo para 
fazer a Declaração de Infor-
mação Cadastral do Imóvel 
(DeCad). Ela deve ser feita on-
-line, no site da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda (https://
www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/
decad/). O objetivo da DeCad 
é atualizar as informações pes-
soais e do imóvel dos contri-
buintes da cidade.

A entrega da declaração ga-
rante ao contribuinte que esti-
ver em dia com as parcelas do 

IPTU de 2022 um desconto 
de até 5% no imposto do ano 
que vem. Os contribuintes que 
declararem alterações na área 
construída do imóvel terão 
como benefício o perdão da di-
ferença de tributos devidos re-
ferente aos últimos cinco anos.

Segundo a secretaria, todos 
os titulares de imóvel no muni-
cípio estão aptos a fazer a atuali-
zação das informações pessoais. 
Para o recadastramento dos 
dados do imóvel, estão aptas as 
matrículas que se enquadrem 
nos seguintes parâmetros: lojas, 

casas, coberturas de prédios, 
terrenos com construções não 
regularizadas, estacionamentos 
e construções especiais, como 
hospitais, galpões, escolas, su-
permercados, indústrias, etc.

De acordo com o órgão, a 
alteração dos dados cadastrais 
do imóvel via DeCad terá ape-
nas efeitos tributários. Ela não é 
uma ferramenta apta a regulari-
zar a situação do imóvel peran-
te outros órgãos, como a Secre-
taria Municipal de Urbanismo 
ou o Registro Geral de Imóveis.

Para que seja possível fazer 

o recadastramento das infor-
mações pessoais e, quando for o 
caso, do imóvel de sua proprie-
dade, é necessário que o CPF/
CNPJ já conste na Secretaria 
Municipal de Fazenda como ti-
tular do imóvel. Caso ainda não 
tenha feito a alteração de titula-
ridade, o contribuinte deverá se-
guir o procedimento informado 
no Portal de Serviços da Prefei-
tura (https://servicos.niteroi.
rj.gov.br).

Dúvidas e mais informações 
podem ser tiradas no e-mail (de-
cad@fazenda.niteroi.rj.gov.br).  

deCad em Niterói vai até quarta

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

 AVISO
A COMISSÃO DE PREGÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS, designada através da PORTARIA 
SEINFRA nº 156 de 19 de novembro de 2021 torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 014/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL 
(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) 
NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 
- SEINFRA.
VALOR ESTIMADO: R$ 1.553.329,12 (um milhão, quinhentos e 
cinquenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e doze centavos). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL em 
regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
DATA: 14/09/2022
HORA: 11:00 Horas
LOCAL: www.compras.rj.gov.br
PROCESSO Nº SEI-170026/003409/2021

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços 
eletrônicos www.rj.gov.br/secretaria/obras e www.compras.rj. 
gov.br, podendo alternadamente ser adquirido via impressa no 
endereço, Campo de São Cristóvão nº 138, 2º andar - São Cristóvão, 
Rio de Janeiro/RJ, telefone: (21) 2517-4900, ramal 4578, nos dias 
úteis, no horário de 10:00 às 17:00 h, mediante a apresentação do 
carimbo de CNPJ da empresa e uma resma de papel A4.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ITERJ

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO

Torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizado nas instalações do Instituto de Terras e Cartografia do 
Estado do Rio de Janeiro – ITERJ, nesta cidade, à Rua Regente 
Feijó, 07 5º andar, na sala da Gerência de Administração e 
Finanças a licitação na modalidade de Concorrência do tipo menor 
preço e regime de empreitada global.

PROCESSO Nº E-330020/000972/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS de DRENAGEM EM 
DIVERSOS LOGRADOUROS DAS COMUNIDADES Vila Croácia 
e Coréia em Senador Camará, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e ferramentas, conforme especificações e condições 
indicadas no termo de referência e seus Anexos.
DATA: 30 de Setembro de 2022 - HORÁRIO: 11:00 HS.
Estimativa: R$ 7.192.583,56 (sete milhões cento e noventa e dois 
mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

O instrumento convocatório e seus anexos, encontra-se disponível 
no endereço eletrônico www.iterj.rj.gov.br e www.compras.rj.gov.br, 
podendo, alternativamente, ser adquiridos mediante a entrega 
de 01 (uma) resma de papel do tipo A4 ou pela reprodução do 
documento em qualquer outro dispositivo USB, no endereço da 
sede do ITERJ, indicado no subitem 1.1, no horário compreendido 
entre as 10 e as 16 horas, na Gerência Administrativa e Financeira 
(GERAF), na Rua Regente Feijó, nº 07 - 5º andar - Centro, Rio de 
Janeiro (RJ) - CEP 20060-060.


