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Servidor
Auxílio para 80%
que se inscreveram
BO

Previ-Rio publica hoje uma
portaria que determina que apenas servidores estatutários da
Prefeitura do Rio, ativos e inativos, que se inscreverem no PreviCreche até 31 de maio terão direito ao retroativo de janeiro a
maio. O Auxílio Educação, do
qual faz parte o Previ-Creche, é
concedido a quem tiver filhos ou
dependentes legais com menos

de 18 anos e matriculados nas redes pública ou privada.
Até segunda-feira, dia 11, cerca de 80% dos beneficiários com
direito a cada uma das duas modalidades do Auxílio Educação
2022 se inscreveram para receber o valor. São 9.582 responsáveis legais que pediram o PreviEducação e 2.044, no caso do
Previ-Creche.

ARQUIVO

Previ-creche faz parte de ajuda

Servidor que sobe
de classe não tem
prazo de exercício

Formação capacita
50 servidoras da
Prefeitura do Rio

B O Supremo Tribunal Federal

B O programa Rio Liderança

definiu, por unanimidade, que o
prazo de exercício para cálculo
de aposentadoria de servidores
públicos não se aplica aos que
foram promovidos no mesmo
cargo, mas em classes distintas. A
decisão foi proferida no julgamento de Recurso Extraordinário. Segundo a Constituição, o
servidor deve ter, pelo menos,
cinco anos no posto antes de se
aposentar para que seja incluído
na contagem, mas a Corte entendeu que a promoção não altera o
cargo exercido pelo servidor.

Feminina, que procura capacitar servidoras da Prefeitura do
Rio com foco em autoliderança,
começou ontem. Foram selecionadas 50 mulheres para a capacitação, sendo 25 mulheres
negras e 25 com idade entre 41
e 50 anos, que terão 5 horas
semanais de aulas por um ano.
Entre as áreas de formação
disponíveis, estão o desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais, de gestão de
carreira e de promoção da equidade de gênero.

B ALÍVIO NA CONTA
ARQUIVO

Mais tempo sem taxa
ONS diz que conta de luz não
terá cobrança extra até o fim do
ano. Gás terá pouca redução
B O Brasil deve seguir com ban-

Previsão é de que Brasil siga com bandeira verde até dezembro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

deira verde, sem cobrança extra na conta de luz, até o fim do
ano, prevê Luiz Carlos Ciocchi,
diretor-presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Está em vigor a bandeira de Escassez Hídrica, criada ano passado para compensar o uso maior de
termelétricas e que representa

custo adicional de R$ 14,20 a
cada cem quilowatts-hora consumidos. A sobretaxa tinha
previsão de vigorar até o fim de
abril, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou que ela deixará de valer no próximo dia 16.
No ano passado, em razão
da seca, foram ligadas todas as
termelétricas, mas não se espera cenário similar este ano.

— Estamos no melhor nível
de reservatórios do Sudeste e
Centro-Oeste desde 2012. No
Norte e Nordeste, estão quase
em 100% — disse Ciocchi.
Para Clarice Ferraz, diretora do Instituto Ilumina, a previsão do ONS de bandeira verde até o fim do ano deve ser
vista com ressalvas. Para ela,
não é possível garantir que as
termelétricas mais caras, como as movidas a óleo diesel,
não precisarão ser acionadas,
e há chances de que a previsão
tenha motivação política.
No caso de outra despesa

doméstica, de gás, a notícia
não é tão boa. Apesar da redução no preço dos botijões
anunciada pela Petrobras na
última sexta-feira, o alívio no
bolso do consumidor ainda
deve demorar para chegar, e
de maneira quase imperceptível. Segundo estatal, o preço da venda do GLP da Petrobras para as distribuidoras
cairia 5,58% a partir de sábado. No cálculo do economista Alberto Ajzental, professor da FGV, a redução ao consumidor não deve passar dos
R$ 6,50 no botijão de 13 kg.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022; PROCESSO Nº: 10.551/2021; OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
todas as ferramentas, equipamentos de manutenção e segurança necessários para os sistemas de ar
condicionado, bebedouro, freezer e demais refrigeradores, instalados nas unidades da Secretaria Municipal
de Educação (SEMED); TIPO DE JULGAMENTO: menor preço global; ABERTURA: 28/04/2022 às 11hs;
FUNDAMENTO LEGAL: DM nº 2.918/06, LC nº 123/06 e Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93; Da Retirada dos
Editais: Através do site https://pmnnilopolis.geosip.net.br/portal-transparencia/licitacoes/licitacoes, pelo
e-mail: licitacaonilopolis@gmail.com ou de forma presencial, por pessoa devidamente identiﬁcada, com
o carimbo de CNPJ da empresa, duas resmas de papel A4, por Edital. Maiores esclarecimentos estão à
disposição dos interessados na Sede da Prefeitura, à Rua Pedro Álvares Cabral, n.° 305, 3º andar – Centro
– Nilópolis – RJ. Horário de Atendimento: das 13h30 às 16 horas, de segunda à sexta - feira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
2ª REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA SRP Nº 008/2022
Processo nº 013/000964/2021
SUSPENSÃO “SINE DIE”
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE RECOMPOSIÇÃO E LIMPEZA DE DRENAGEM SUPERFICIAL,
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA, BASE E VIAS, USINAGEM, TRANSPORTE
E APLICAÇÃO MECÂNICA DE MASSA GROSSA, em diversos logradouros do
Município de Duque de Caxias/RJ, através do Sistema de Registro de Preços,
conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência
e seus anexos. MOTIVO: DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TCE/RJ.
INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br - TELEFONE (21) 27736242

Nilópolis, 07 de abril de 2022.
Marcos Antonio C. Souza
Coordenador de Licitações e Contrato

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio
da Comissão Permanente, que fará realizar, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação, localizada na Rua Miguel Jorge, nº 100 - Centro - Casimiro de abreu, na
Modalidade Chamada Pública - Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI,
n° 02/2022 - PMCA, pelo período de 30 (trinta) dias a contar desta publicação,
tendo por objeto a obtenção de Estudos de Viabilidade Técnica e EconômicaFinanceira para reforma de um prédio público com a ﬁnalidade de adaptações
para a implantação de um restaurante na Beira Rio, em Barra de São João,
localizado na Rua Bernardo Gomes com a Rua Coronel Castro Guimarães. O Edital
e seus anexos poderão ser obtidos no site: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br.
Casimiro de Abreu, 12 de abril de 2022.
Elaine Martins Fonseca
Presidente

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 15/04/2022
Horário
Endereço
10:40 às 12:00
10:40 às 12:00
09:50 às 12:00
09:50 às 12:00
09:50 às 12:00
09:50 às 12:00
09:50 às 12:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
00:00 às 06:00
00:00 às 06:00
00:00 às 06:00
00:00 às 06:00

DUQUE DE CAXIAS
Praça Amaral Peixoto - Imbariê - Duque de Caxias
Rua José Lopes Cansado - Imbariê - Duque de Caxias
MAGÉ
Rua Amazonas - Piabetá - Magé
Rua José dos Santos - Piabetá - Magé
Rua José Miguel Santos - Piabetá - Magé
Rua Magé - Piabetá - Magé
Rua Paraíba - Piabetá - Magé
Avenida Roberto Silveira - Piabetá - Magé
Rua Margarida - Vila Carvalho - Magé
Rua Maria Margarida - Piabetá - Magé
Rua Santa Margarida - Piabetá - Magé
GUAPIMIRIM
Estrada João da Cunha Fidie - Vale das Pedrinhas - Guapimirim
Ruas 1, 2 - Vila Iporã - Vale das Pedrinhas - Guapimirim
Rua José Maria da Silva - Vale das Pedrinhas - Guapimirim
Rua Z - Centro - Guapimirim

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
17220605
17220605
17220415
17220415
17220415
17220415
17220415
17220541
17220541
17220541
17220541
17216373
17216373
17216373
17216373

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal de Governo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do Inmetro – ASMETRO-SI
Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Prédio 32 Bloco II.
CEP 25250-020 Vila Operária – Duque de Caxias, RJ
CNPJ 29.410.339/0001-48
(21)2679-9741 – asmetro@asmetro.org.br

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE NATUREZA ELEITORAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FERJ) - CNPJ nº
33.651.308/0001-56 -, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tem a honra de convocar os ﬁliados (Clubes das Séries A, B, C, Ligas Municipais e Clubes Amadores da Capital),
que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária de Natureza Eleitoral (artigo 24, §4º do Estatuto da FERJ), a ser realizada no
dia 29 de abril de 2022, às 16h, em primeira convocação e, não havendo número legal,
em segunda e última convocação, nesse caso com qualquer número, às 16h30, na sede da
entidade, situada na Av. Professor Manoel de Abreu, nº 76, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ – CEP:
20.550-170, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Eleição do Presidente, Vice-Presidentes e Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal
da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para mandato de 4 (quatro) anos, relativo
ao período compreendido entre abril de 2023 e abril de 2027, na forma do artigo 24, §3º c/c 45,
§1º do Estatuto da FERJ; e b) Proclamação do resultado da eleição do Presidente, Vice-Presidentes e Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal da Federação de Futebol do Estado
do Rio de Janeiro.
Nos termos da legislação vigente, o procedimento eleitoral será realizado de acordo com as
regras estatutárias em vigor, os tramites previstos pelo artigo 22 da Lei nº 9.615/98, além de
regulamento especíﬁco a ser editado e publicado por Comissão Especial Eleitoral apartada da
diretoria da entidade.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022.
Rubens Lopes da Costa Filho
Presidente

Edital de convocação da categoria dos servidores públicos do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia -Inmetro, na base territorial dos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro e Distrito Federal, regidos pela Lei 11.355/2006, para realização de Assembleia Geral
Extraordinária de ratiﬁcação de sua fundação:
Data: 29 de abril de 2022 (sexta-feira)
Local: Campus Dr. Armênio Lobo da Cunha Filho do Inmetro
Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Prédio 32 Bloco II. Xerem, Duque de Caxias, RJ CEP
25250-020 Vila Operária – Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Horário: 10h em primeira convocação e 10h30 em segunda e deﬁnitiva convocação para deliberar
sobre a seguinte pauta:
1. Referendar todos os atos da AGE ocorrida no dia 15 de dezembro de 2021 que aprovou e
ratiﬁcou a mudança do Sindicato Nacional para Sindicato Interestadual, bem como ratiﬁcou
todos os atos eleitorais da AGE do dia 16 de agosto de 2021, que legitimou a eleição para o triênio Agosto 2021 a julho de 2024 da Diretoria Executiva Nacional e do CONFIA como legítima
Diretoria eleita para Gestão do sindicato interestadual.
2. Adequar o artigo 2º do estatuto do Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do Inmetro
– ASMETRO-SI para indicar expressamente que a base territorial da categoria do sindicato
compreende os Estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
3. Retirar do estatuto do Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do Inmetro – ASMETRO-SI as Representações Regionais tendo em vista que a base sindical passou a ser exclusivamente nos Estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.
4. Ajustar a Natureza Jurídica do Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do Inmetro –
ASMETRO-SI no cadastro do CNPJ.
Duque de Caxias, 08 de abril de 2022.
Sérgio Ballerini
Presidente do ASMETRO-SI

