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Problemas na Zona

NORtE 
Moradores do Méier 
relatam alagamentos 
e reclamam ainda 
da falta de poda e 
cuidados da Prefeitura 
do Rio com as árvores 
no bairro

N
a última semana o 
Rio reafirmou que 
alagamentos são 
problemas crôni-

cos na cidade. Moradores de 
um dos bairros cariocas mais 
valorizados da Zona Norte, 
o Méier, vivem na pele esta 
situação. A falta de poda 
e de cuidado com as árvo-
res na região também são 
constantes. 

“Sempre que chove mais 
forte a rua fica alagada e não 
tem como sair de casa. O ca-
nal transborda e ninguém 
consegue nem ver a rua”, re-
lata Antônio Sodré, 79, que 
mora na Rua Curupaiti.

A esposa de Antônio, Isa-
bel Moreira, 72, reforça a 
reclamação do marido e re-
lembra uma enchente que 
enfrentou no ano passado. “A 
água vinha quase no joelho, 
foi horrível. Era muita água”.

Nas Ruas Magalhães Bas-
tos, Luiz João Cordioli e In-
tendente Cunha Menezes, a 
situação é a mesma. Chuva 
por longos períodos ou mais 
forte, para os moradores, é 
sinônimo de alagamento. “É 
um problema antigo”, afir-
mou Márcio Frederico, 40. 
Dono de um trailer na Rua 
Magalhães Bastos, ele con-
ta ainda que outra situação 
preocupante é a falta de si-
nalização, na altura da Luiz 
João Cordioli. “Já vi muitos 
acidentes aqui, é perigoso. 
Os pedestres têm muita di-
ficuldade de atravessar tam-
bém. É preciso colocar um si-
nal de trânsito para resolver 
a questão”.

A falta de cuidados e poda 
resultou em diversas árvo-
res caídas no bairro na úl-
tima semana, quando uma 
forte chuva atingiu a cidade. 

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

Na Rua José Veríssimo árvores interditaram calçadas e interromperam o fornecimento de água
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Marcio Frederico pede semáforo 
na Rua Magalhães Couto

Maria José pede a poda e os 
cuidados com árvores

Antônio Sodré reclama dos 
alagamentos após as chuvas  

José Mauro: prefeitura demora 
para atender reclamações

Isabel Moreira lamenta 
enchentes no bairro do Méier

Nas ruas do Méier ainda se 
pode ver os estragos causa-
dos. Calçadas interditadas, 
tubulações rompidas e falta 
de luz. Uma das mais atin-
gidas foi a José Veríssimo. 
Uma das árvores que caiu 
rompeu uma tubulação da 
Cedae e deixou os moradores 
sem água. “Acho que poderia 
ter sido evitado. Já pedimos 
a poda diversas vezes e não 

fomos atendidos. Ainda bem 
que o prejuízo não foi maior, 
podia ter morrido alguém”, 
diz Maria José, 72.

“Faltam cuidados com 
árvores desta rua. O pior é 
que o morador não pode fa-
zer nada e fica dependendo 
da Prefeitura”, lamenta José 
Mauro, 41.

Na Rua Medina, a queda 
de uma árvore derrubou um 

poste e deixou os moradores 
sem luz por dois dias. “É difí-
cil conseguir ter um chama-
do nosso atendido. Muitas 
árvores são antigas e preci-
sam de cuidados”, relatou 
Valter dos Santos, 81.

Informados sobre os pro-
blemas relatados pelos mo-
radores do Méier, os respon-
sáveis prometeram vistoriar 
a região.  A CET-Rio disse 

Faltam cuidados 
com árvores das ruas 
do bairro. O pior é 
que o morador não 
pode fazer nada e 
ficamos dependendo 
da prefeitura para 
fazer o reparo
JOSÉ MAURO, morador
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AVISO DE ADIAMENTO

APregoeira do ServiçoAutônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
informa que o Pregão Presencial nº 003/2019 encontra-se ADIADO
SINE DIE.

Maiores informações e editais poderão ser obtidas pelo telefone
(24) 3322-6195, através do e-mail: licitacao.saae@gmail.com ou
ainda na Gerência de Materiais, à Av Homero Leite, 572 – Saudade
– Barra Mansa/RJ.

O Hospital Federal de Ipanema, esta realizando pesquisa de mercado para
contratação de serviços nos seguintes processos:
33401.088901/2018-99 – Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviço Continuado de Lavanderia Externa e Gerenciamento
dos setores de Rouparia Hospitalar;
33401.181120/2018-72 – Manutenção de Aparelhos de Endoscopia Digestiva;
33401.020447/2019-50 – Contratação de empresa especializada para prestação
deserviçosde instalaçãode tubulaçãodeáguageladadealimentaçãoe retorno;
33401.188826/2018-65 – Contração de serviço de manutenção preventiva e
corretiva de instrumentais cirúrgicos;
33401.155105/2018-79 - Contratação de empresa para prestação dos
serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva predial
e das instalações ordinárias e especiais dos equipamentos prediais para o
Hospital Federal de Ipanema.
33401.162796/2018-67 - Manutenção Preventiva e Corretiva Arcos Cirúrgico
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Os interessados deverão enviar e-mail, solicitando informações para:
suprimentoshi@hgi.rj.saude.gov.br – Tel.: 3111-2344 ���� ���
�� �������

PESQUISA DE MERCADO

HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA MINISTÉRIO DA
SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019/FTAR

OBJETO:

DATA: 22/02/2019 às

10h00min.

(24) 3369-7711

Contratação de empresa especializada em Locação de Caminhão

de som, para atender o evento “Carnaval Angra 2019” realizado pela

Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra.

Os interessados em obter o edital impresso, deverão permutar 01

resma de papel A4 na sede da TurisAngra, na Avenida Júlio Maria, nº 10

(sobrado) – Centro, Angra dos Reis/RJ, no horário de 09:00h às 16:00h, ou

retirá-lo no site . Dúvidas: telefone , e-

mail:

www.angra.rj.gov.br

tur.cocli@angra.rj.gov.br.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV torna
público que fará realizar na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, sala 1101,
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2018
OBJETO: Contratação de Licenças de Uso de Ferramentas de Desenvolvimento
(ALM) –SuíteRational IBM, conforme condições constantes do edital e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: 22/02/2019 às 10:30 horas.
O Edital encontra-se disponível no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019
Marcio Munhon
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA - DATAPREV
FILIALRIODE JANEIRO

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

SPECTRUM GEO DO BRASIL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA
CNPJ: 11.368.070/0001-13

AVISODELICENÇA.Tornapúblico que recebeudo InstitutoBrasileiro doMeioAmbiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Licença para Pesquisa Sísmica - LPS
129/2019 - Processo Ibama nº 02001.004308/2018-87 “Pesquisa Sísmica Marítima 3D
na Bacia de Santos - Spectrum Santos 3D”, com validade até 06 de novembro de 2019.

João Carlos Correa - Gerente Geral

RDC n° 01/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de adequação e
complementação dos projetos executivos de engenharia para a conclusão da
obra do Edifício de Instituto de Matemática – CCMN-UFRJ mediante o regime
empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos, constantes do processo administrativo
nº 23079.060031/2017-68. Data de abertura da sessão pública: 08/03/2019, às
10:00 h. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados
nas páginas www.pr6.ufrj.br e www.comprasgovernamentais.gov.br ou mediante
a apresentação de um CD-ROM virgem, nas dependências da PR-6, Rua Paulo
Emídio Barbosa, 485 – Parque Tecnológico – Cidade Universitária, Ilha do
Fundão – Prédio das Pró-reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), CEP: 21.941-
907, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Tel: (021) 3938-0488.

BRUNA SALVADOR GUARANHO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
- TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018 – SEMOB / Processo nº 7346/2018

Objeto:

Djair Ferreira Rosa Junior | PRES. CPL

Contratação de empresa especializada em obras, para realizar a
revitalização da Praça Amaral Peixoto, neste município. Recurso: Caixa Econômica
Federal – Convênio Ministério do Turismo 100756515/13. Tipo: Menor Preço Global.
Data: 28/02/2019 – 10:00 horas. Retirada do Edital: Será feita na Comissão
Permanente de Licitação, localizada à Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva
Jardim – RJ, mediante a apresentação de: contrato social (original ou autenticado),
documento de identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ, e em
caso de preposto, documento que confira poderes para retirada.. Custo do edital:
Bobina p/ plotter 610 mm x 50 m, 75 g offset (2” diam. Interno). Informações:
Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118. Horário de atendimento: 09:00 às
13:00 horas.

que enviará equipe ao local 
para avaliar a necessidade de 
reforço na sinalização viária. 
A Cedae afirmou que em até 
24 horas técnicos irão à José 
Veríssimo. Já a Comlurb, in-
formou que só realiza poda 
ou remoção de árvore com 
base em laudo técnico emi-
tido por um engenheiro 
florestal ou agrônomo ates-
tando a necessidade ou não. 
E justificou que o caso das 
ruas citadas foram fatores 
extraordinários com ven-
to de 116 km/h, classificada 
como tempestade violenta, 
quase furacão. Disse ainda 
que o solo extremamente en-
charcado contribuíram para 
a queda de árvores, mas que 
fará avaliação nos locais.
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