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Corporação Musical 
de Iguaba Grande é premiada

Consciência Negra é tema de 
projeto nas Escolas Municipais 
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Iguaba Grande promove 
Campanha de Vacinação Antirrábica

Acontece neste 
sábado (24), a Cam-
panha de Vacinação 
Antirrábica, de 08h 
às 17h em todas as 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do mu-
nicípio. A vacinação é 
destinada para cães e 
gatos a partir de 4 me-
ses de idade. A raiva 
é um vírus zoonose, 

ou seja, que pode ser 
transmitido do animal 
para o homem. Ainda 
que seja considera-
da incomum nos dias 
de hoje, gera muitas 
preocupações, pois é 
fatal em quase 100% 
dos casos. Não é re-
comendada a vaci-
nação para fêmeas 
gestantes e que este-

jam amamentando ou 
animais que se apre-
sentem debilitados fi-
sicamente ou que não 
estejam se alimentan-
do. Animais de grande 
porte devem ser con-
duzidos por pessoa 
adulta e o responsá-
vel pelo animal deve 
colocar a focinheira 
sempre que solicitado.

Projeto nas Escolas Municipais de 
Iguaba Grande neste sábado

Neste sábado (24), 
será sábado letivo em 
todas as escolas da 
Rede Municipal de En-
sino de Iguaba Gran-
de, exceto para a E. 
M. Alice Canellas, que 
realizou Olimpíada de 
Matemática em outra 
data. As atividades 
serão a culminância 
dos trabalhos reali-
zados sobre o Dia da 
Consciência Negra, 
que aconteceu duran-

te todo o trimestre nas 
Unidades de Educa-
ção Infantil e Funda-
mental. O evento será 
de 8h às 11h30min e 
é aberto ao público. 

O Brasil é o país 
com a segunda maior 
população negra do 
mundo, e para cele-
brar o Dia Nacional da 
Consciência Negra, 
as escolas reuniram 
questões fundamen-
tais a respeito da im-

portância dos negros 
na construção da his-
tória do povo brasilei-
ro. Durante todo o mês 
de novembro foram 
realizadas apresenta-
ções e exposições de 
trabalhos sobre quem 
foi o Zumbi dos Palma-
res, e desenvolvido ati-
vidades contando his-
tórias infantis, lendas e 
mostrando sons africa-
nos, com o objetivo de 
valorizar a cultura afro.  
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

 IGUABA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/ 2018 – EXCLUSIVO 
ME/EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada em 
confecção/impressão de carnê de IPTU para o exer-
cício de 2019 para que sejam enviados aos contri-
buintes conforme edital e seus anexos, em conformi-
dade com o Processo Administrativo nº 5405/2018

Data da abertura: 06 de dezembro de 2018 às 10 h.

Local de Retirada: Sala da Comissão de Licitação 
situada à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2275 – Cen-
tro – Iguaba Grande. Os editais e seus anexos se-
rão entregues aos interessados no local acima ci-
tado, no horário de 9:00 às 17:00h, com a permuta 
de 01(uma) resma de Papel A4l. Maiores informa-
ções pelo telefone (22) 2624-3275 R. 218 e 219.

Valéria Santana Herdy
Pregoeira

____________________________________________

Corporação Musical de Iguaba Grande é premiada
 em Concurso de Bandas em Belford Roxo

Neste último final 
de semana, a Corpora-
ção Musical de Iguaba 
Grande (COMIG) parti-
cipou da Copa Carioca 
no município de Belford 
Roxo, organizado pelo 
Centro Educacional Lí-
bano Brasileiro e trouxe 
mais premiações que 
abrilhantam a sequên-
cia de vitórias da banda. 

 A Corporação foi 
em peso e recebeu des-
taque em primeiro lugar 

para o corpo coreográ-
fico e baliza; segundo 
lugar para comandante 
mor e pavilhão nacional; 
recebendo o reconheci-
mento da banda mais 
pontuada no concurso. 

 A COMIG é conhe-
cida por ser destaque 
nas premiações em 
campeonatos, é Pen-
tacampeã Estadual por 
cinco anos consecuti-
vos e Tetracampeã Na-
cional. Somente neste 

ano, o grupo esteve 
duas vezes se apre-
sentando na cidade 
de Miracema, passou 
pela cidade de Mari-
cá se apresentando 
no Desfile Cívico, em 
Itaboraí e participou 
do Concurso de Ban-
das em Santo Aleixo, 
na cidade de Magé, fi-
cando em 1º lugar em 
todas as categorias. 

Mais uma vez o 
grupo levará o nome 

de Iguaba para outras 
cidades. Desta vez 
será para Recife, em 
que a equipe do corpo 
coreográfico vai acom-
panhar o Coordenador 
Ismar Barbosa em três 
dias de workshop para 
a federação de bandas 
e fanfarras do municí-
pio.  As atividades do 
ano para a banda en-
cerram no Concurso de 
Bandas de Rio Bonito, 
no dia 09 de dezembro. 
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