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Concurso para o Corpo de 
Bombeiros tem inscrições abertas

Mosela e Roseiral podem 
ganhar apoio da Suderj

Passageiros ainda aguardam melhorias 
em ponto de ônibus na Praça do Bosque
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35 pessoas em situação de rua acolhidas
Serviço de acolhimento aos moradores de rua foi intensificado por conta da frente fria na cidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO

No primeiro dia de intensifi-
cação do serviço de acolhimento 
aos moradores de rua por conta 
da frente fria na cidade, a Pre-
feitura acolheu 35 pessoas que 
ficariam vulneráveis às baixas 
temperaturas durante a madru-
gada. O Serviço de Abordagem 
Social, realizado pela Secretaria 
de Assistência Social, atende o 
público por meio do encami-
nhamento feito pelo Centro Pop 
e pelas abordagens de rua. No 
primeiro distrito, cinco pessoas 
aceitaram acolhimento e foram 
encaminhadas para o Núcleo de 
Integração Social (NIS), no Alto 
da Serra. Nos demais distritos, 
outras três pessoas concordaram 
em dormir nas tendas montadas 
temporariamente em Itaipava, 
para o pernoite nesses dias de 
frio intenso. Pela região, o ser-
viço, que já é feito permanente-
mente, foi reforçado com a insta-
lação das tendas.

 “Vamos continuar com essa 
intensificação hoje e por quantos 
dias for necessário. A prioridade 
é garantir melhor acomodação e 
mais segurança para as pessoas 
em situação de rua. Estamos com 
nossas equipes voltadas para 
esse cuidado”, destacou o prefei-
to interino Hingo Hammes.

O trabalho de intensificação, 

com a ampliação de alojamen-
tos, teve o apoio da Secretaria 
de Defesa Civil e Ações Voluntá-
rios que, além da montagem de 
mais três tendas para o pernoite 
em Itaipava, também ajudou na 
abordagem das pessoas em situ-
ação de rua. As equipes, ao iden-
tificarem pessoas pelas ruas da 
cidade, orientam que se dirijam 
aos locais de acolhimento. En-
tre os que foram abordados pe-
los distritos nove se recusaram 
a deixar os locais onde estavam, 
mas receberam atendimento 
com a oferta de agasalhos e ali-
mentos.

 “A criação dos espaços tem-
porários em Itaipava foi uma 
decisão importante. A popula-
ção de rua pode procurar estas 
tendas nestes dias. Vai encon-
trar atenção e estrutura para ali-
mentação, higiene e acomodação 
para passar a noite. Mantemos, 
ainda, nossas estruturas fixas - o 
Núcleo de Integração Social e a 
Unidade de Acolhimento Tem-
porária, além do Centro Pop, ex-
plicou a secretária de assistência 
social, Rosane Borsato.

A equipe técnica da assistên-
cia social, apoiada pela Defesa 
Civil, percorreu a Posse, Pedro 
do Rio, Itaipava, Bonsucesso 
e Nogueira. “O trabalho só co-

PREFEITURA mantém equipes para o atendimento às pessoas em situação de rua nas noites de frio intenso na cidade

LEANDRO Azevedo recebeu o pedido do vereador Mauro Peralta

SÃO oferecidas 3 mil vagas temporárias no concurso dos Bombeiros

meçou e esperamos que, com 
o tempo, cresça a confiança e a 
adesão seja ainda maior. Esta-
mos trazendo, semanalmente, o 
atendimento do Centro Pop aos 
distritos. Nosso ponto de apoio é 
o Centro de Cidadania. Psicólo-
gos e assistentes sociais fazem o 
atendimento aos que vivem nas 
ruas pelos distritos. Isto facilita 
a possibilidade de reinserção e 
do conhecimento que precisa-

mos ter sobre estas pessoas para 
construirmos com elas os cami-
nhos possíveis”, completou Ro-
sane Borsato.

Com relação a campanha do 
agasalho, a Secretaria de Assis-
tência Social conta com o apoio 
da participação popular. Por 
meio da campanha, foram rece-
bidas doações de roupas, agasa-
lhos e cobertores. Na tarde desta 
quinta-feira, representantes de 

uma comunidade religiosa en-
tregaram em um dos pontos de 
coleta, na sede da Defesa Civil, 
grande quantidade de itens doa-
dos para a população em vulne-
rabilidade. “O frio está intenso. É 
importante partilhar. Quem tem 
um agasalho que não usa deve 
abrir o seu armário agora e pen-
sar nos outros que não têm essa 
oportunidade”, destaca o mora-
dor Eduardo Antunes.

Sexta-feira, 30 de julho de 2021

EDITAL

A Comissão de Licitação da Câmara 
Municipal de Petrópolis torna público 
que será realizada licitação, modali-
dade Pregão Presencial, tipo Menor 
Preço Por Empreitada Global, para 
Contratação de pessoa jurídica de 
mão de obra especializada à prestação 
de serviços e execução de reparos, 
pequenas obras e manutenção preven-
tiva predial, relacionadas às funções de 
eletricista, pintor, pedreiro, meio oficial 
de manutenção (servente), carpinteiro, 
bombeiro civil, gerente e supervisor, me-
diante as condições estabelecidas neste 
Edital, e seus Anexos, para atender a 
esta Câmara Municipal.
A Pregoeira receberá a proposta e a 
documentação dos interessados às 10h 
do dia 11 de agosto de 2021, inician-
do-se então os trabalhos de abertura 
dos envelopes da Licitação nº 003/2021, 
Pregão 003/2021.
O inteiro teor da Licitação encontra-se a 
disposição na Praça Visconde de Mauá, 
nº 89 – Centro – Petrópolis, de segun-
da a sexta-feira das 13h às 17h, ou por 
meio do site: www.petropolis.rj.leg.br.

Petrópolis, 29 de julho de 2021.
Carolina Kreischer Costa 

e Silva Cruzick
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO 006/2021
FUNDAMENTO: Processo CMP ADM n° 
672/2021
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS e TECKNO COFFEE 
COMERCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA 
LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de Ca-
feteria Automática para fornecer Café 
Expresso e seus derivados dentro das 
dependências da Câmara Municipal de 
Petrópolis aos Servidores, Vereadores e 
Visistantes, com fornecimento do equi-
pamento, dos insumos, para produção 
do produto e manutenção da máquina, 
em conformidade com os parâmentros 
estabelecidos no contrato. 
PRAZO: 12 meses a contar da data de 
30 de junho de 2021.
VALOR: Estimado em R$ 10.500,00 
(dez mil e quinhentos reais)
DATA: 24.06.2021

CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS

PUBLICAÇÃO OFICIAL - 30/07/2021

O Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado do Rio 
de Janeiro oferece 3 mil 
vagas temporárias, poden-
do ficar até 8 anos na ins-
tituição, sendo 2.548 são 
para soldados e 452 para 
oficiais do quadro da Saú-
de. 

Os ganhos inicias são 
de R$1.226,94, para sol-
dado no primeiro ano, 
e de R$3.452,55 no se-
gundo ano. Para o tenen-
te (oficial), o valor é de 
R$7.940,78.

As vagas de soldado 
estão distribuídas pelos 
postos de combatente, mo-
torista combatente (com 
exigência de Carteira Na-
cional de Habilitação na 
categoria B), guarda-vidas 
e técnicos de enfermagem 
e socorrista. 

Já as oportunidades 
para oficial temporário são 
na área da Saúde, nos car-
gos de: médico (diversas 
especialidades); enfermei-
ro, assistente social, nutri-
cionista, psicólogo, fisiote-
rapeuta e fonoaudiólogo.

Para as vagas de solda-
do temporário, o candida-
to precisa ter o nível médio 
completo. Nos casos das 
oportunidades para técni-
cos de enfermagem, o cur-
so técnico na área é exigi-
do.

A escolaridade exigida 
para o oficial é o nível su-
perior na área de interesse. 
No caso dos médicos espe-
cialistas, é exigida ainda a 
especialização correspon-
dente.

Como prevê o Ser-
viço Militar Temporário 
(SMTV), além da escolari-

Na última quinta-feira 
(22), o vereador Dr. Mauro 
Peralta entregou um pedi-
do para inclusão de dois 
projetos esportivos para 
gestão da Suderj (Superin-
tendência de Desportos do 
Estado do Rio de Janeiro), 
autarquia ligada a Secreta-
ria de Estado de Esporte, 
Lazer e Juventude. O pe-
dido foi entregue ao vice-
-presidente da superinten-
dência, Leandro Azevedo.

“O esporte é uma gran-
de maneira de a gente evi-
tar todo tipo de drogas 
a começar pelo cigarro. 
Aproveitando o mote das 
olimpíadas com nossas vi-
tórias na ginástica, surfe e 
skate. O esporte resgata a 
autoestima e consequen-

temente a vida”, defende o 
vereador.

Segundo informações 
passadas pela assessoria 
do parlamentar, os projetos 
contemplados seriam os 
que já acontecem no Clube 
Vera Cruz na Mosela e um 
projeto social do Roseiral.

A Suderj adota um 
novo modelo de gestão que  
visa o fomento a projetos 
sociais de referência e ex-
celência no estado do Rio 
de Janeiro. “A superinten-
dência acredita que, por 
meio de uma forte base so-
cial, com cidadania e saú-
de, promissores atletas e 
cidadãos possam despon-
tar no esporte e influenciar 
positivamente a sociedade 
fluminense.”

Wellington Daniel

Conforme o calendário 
do Diário Comunidades, o 
retorno nesta edição é aos 
problemas que ocorrem 
na Praça Bosque do Impe-
rador, no Centro. Os des-
níveis na via continuam a 
incomodar passageiros de 

ônibus que seguem em di-
reção ao segundo distrito. 
É que, em dias de chuva, 
os pedestres correm o risco 
de levar um “banho”.

Ainda há uma árvore 
que preocupa quem passa 
pelo local, pois parece ter 
risco de queda. O Diário 
acompanha a situação pelo 

cronograma de acompa-
nhamento dos bairros des-
de março.

A Praça Bosque do 
Imperador fica atrás de 
um dos principais pon-
tos turísticos da cidade, o 
Museu Imperial. Além dis-
so, é ponto final de linhas 
de ônibus que seguem em 

direção ao segundo distri-
to, o que atrai uma grande 
quantidade de pessoas to-
dos os dias pelo local.

Procurada, a Prefei-
tura não respondeu até o 
fechamento. O Diário re-
torna ao tema na edição do 
dia 1º de setembro para sa-
ber o que foi resolvido.

dade, a idade máxima para 
ocupar o posto de praça 
temporário é de 25 anos e 
a de oficial temporário, de 
35 anos.

A Banca é a Funrio (ht-
tps://funrio.org.br/) e o 
Edital está disponível com 
todas as informações. As 
inscrições estarão abertas 
até 13 de agosto

As Provas serão reali-
zadas em 10 de outubro.

O Concurso Bombei-
ros RJ terá três etapas. Ao 
todo, os candidatos serão 
avaliados por meio de três 
etapas. A primeira delas 
será a prova objetiva, no 
dia 10 de outubro. A ava-
liação será aplicada nas se-
guintes cidades:

Rio de Janeiro; Petró-
polis; Magé; Nova Fribur-
go; Teresópolis; Volta Re-
donda;

Barra Mansa; Resen-
de; Barra do Piraí; Vassou-
ras; Campos dos Goytaca-
zes; Itaperuna; Miracema; 
Macaé; Cabo Frio; Duque 

de Caxias; Nova Iguaçu; 
São João de Meriti; Niló-
polis; Angra dos Reis; Ita-
guaí; Niterói; São Gonçalo; 
Maricá; e Itaboraí.

O exame contará com 
50 questões para soldados 
e 60 para oficiais tempo-
rários. As disciplinas irão 
variar conforme a carreira 
e especialidade escolhidas 
pelo candidato, sendo elas:

Soldado combaten-
te e motorista

15 questões de Língua 
Portuguesa;

15 questões de Mate-
mática; e

20 questões de Racio-
cínio Lógico.

Soldado guarda-vidas
15 questões de Língua 

Portuguesa;
15 questões de Mate-

mática; e
20 questões de Racio-

cínio Lógico.
Soldado técnico de 

enfermagem e socor-
rista

15 questões de Língua 
Portuguesa;

10 questões de Mate-
mática; e

25 questões de Conhe-
cimentos Específicos.

Enfermeiro, as-
sistente social, nutri-
cionista, psicólogo, 
fisioterapeuta e fono-
audiólogo

15 questões de Língua 
Portuguesa; e

45 específicas da área 
correspondente.

Médico socorrista
15 questões de Língua 

Portuguesa; e
45 de Conhecimentos 

de Medicina e Medicina de 
Emergência.

Médico (demais es-
pecialidades)

15 questões de Língua 
Portuguesa;

20 de Conhecimentos 
de Medicina e Medicina de 
Emergência; e

25 questões específicas 
da área da Medicina cor-
respondente.

Os aprovados realiza-
rão o Teste de Aptidão Fí-
sica (TAF). Posteriormen-
te, será aplicado o Teste 
de Habilidades Específi-
cas (THE), para a vaga de 
soldado guarda-vidas, e o 
exame de saúde, de caráter 
eliminatório, sob a respon-
sabilidade do CBMERJ, 
para os habilitados nos tes-
tes anteriores.

O prazo de validade 
da seleção será de um ano, 
podendo ser prorrogado 
por igual período. Já os 
aprovados serão contra-
tados pelo período de um 
ano, cabendo prorrogação 
por até oito anos.


