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Destaques na abertura do Natal 
em São Pedro da Aldeia
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

 IGUABA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/ 2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/ 2018 – EXCLUSIVO 
ME/EPP

Objeto: contratação de empresa especializada para 
serviços de publicações de atos oficiais (avisos de licita-
ções, adiamentos e outros) em: jornal diário de grande 
circulação no Estado (RJ), Jornal Diário de grande circu-
lação local e regional, em conformidade com o Processo 
Administrativo nº 3713/2018.

Data da abertura: 19 de dezembro de 2018 às 10 h. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/ 2018 - REMARCADO
EXCLUSIVO ME/EPP

Objeto: Aquisição de diversos Brinquedos para aten-
der as necessidades das Unidades Escolares do Municí-
pio de Iguaba Grande, em conformidade com o Processo 
nº 1128/2018. 

Data da abertura: 19 de dezembro de 2018 às 15 h

Local de Retirada: Sala da Comissão de Licitação 
situada à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2275 – Centro – 
Iguaba Grande. Os editais e seus anexos serão entre-
gues aos interessados no local acima citado, no horário 
de 9:00 às 17:00h, com a permuta de 01(uma) resma de 
Papel A4 por edital. Maiores informações pelo telefone 
(22) 2624-3275 R. 218 e 219.

Valéria Santana Herdy
Pregoeira

____________________________________________

LICENÇA AMBIENTAL
PROCESSO: 18934/2018

P R RODRIGUES SERRALHERIA, torna público 
que RECEBEU à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Araruama em 08 de novembro  de 2018, 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO para Atividade 
de fabricação de artigos de serralheria  exceto esqua-
drias na Avenida do contorno nº 7667- Bananeira - Zona 
Urbana do Município de Araruama-RJ.
____________________________________________

PROCESSO N° 2018/37916
Empresa L D RIGHI CLÍNICA MÉDICA EIRELI, 

CNPJ n° 15.287.215/0001-02, torna público que RE-
QUEREU a Licença Ambiental de Operação através 
do processo 2018/31448, de acordo com o Decreto 
047/2010, art. 8, § 2°, para a atividade de atendimento 
hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências, situada no seguinte endere-
ço: Avenida Getúlio Vargas, Nº 1304 – Loja 106 e 107, 
Bairro Centro - Araruama/RJ- CEP: 28.970-000.

I Exposição de Arte Natalina
será realizada em Araruama
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Tratamento com auriculoterapia 
movimenta postos de saúde aldeenses 

Todas as sextas-
-feiras a movimentação 
no posto de saúde II do 
bairro São João, em 
São Pedro da Aldeia, 
é grande. Em média, 
cerca de 20 usuários 
procuram a unidade 
para participar das 
sessões de tratamento 
com auriculoterapia. O 
trabalho faz parte das 
ações promovidas pela 
equipe multidisciplinar 
do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família 
(Nasf), da Secretaria 
de Saúde. A técnica 
milenar chinesa, as-
sociada ao tratamento 
médico convencional, 
é capaz de aliviar do-
res no corpo, na colu-
na e enxaquecas. Ca-
racterizada como uma 
terapia complementar, 
a iniciativa tem como 
objetivo oferecer maior 
qualidade de vida para 
a população, de forma 
integral, contínua e hu-
manizada, com foco na 
prevenção de doenças, 

promoção, manuten-
ção e recuperação da 
saúde. As atividades 
terapêuticas são des-
tinadas aos usuários 
cadastrados na unida-
de, a partir de encami-
nhamento profissional. 
Além do São João II, a 
auriculoterapia também 
é oferecida nas Unida-
des de Saúde da Famí-
lia dos bairros Ponta do 
Ambrósio, Vinhateiro e 
Baixo Grande.

Além da auriculo-
terapia, os métodos 
terapêuticos aplicados 
pelo fisioterapeuta na 
unidade de saúde do 
São João II também 
abrangem os florais de 
Bach, baseado no uso 
de essências florais, e 
a quiropraxia, utilizada 
no tratamento de pro-
blemas articulares e 
disfunções da coluna. 
As sessões aconte-
cem todas as sextas-
-feiras, a partir das 9h. 
O trabalho também é 
realizado nos postos 

de saúde dos bairros 
Ponta do Ambrósio, to-
das as quartas-feiras, 
às 7h30, Vinhateiro, 
todas as quartas-feiras, 
às 9h, e Baixo Grande, 
às sextas-feiras, às 9h. 
Semanalmente, cerca 
de 80 pacientes são 
atendidos com as tera-
pias integrativas.

Em São Pedro da 
Aldeia, o Núcleo con-
ta com uma equipe 
composta por dois fi-
sioterapeutas, duas 
psicólogas, duas nutri-
cionistas, duas assis-
tentes sociais e um psi-
quiatra, responsáveis 
por fornecer assistên-
cia às equipes de Saú-
de da Família. Atuando 
de forma integrada com 
as equipes de Saúde 
da Família (eSF), o 
grupo realiza triagem, 
acolhimento e orien-
tação aos usuários, 
com ações educativas, 
palestras e visitas do-
miciliares sempre que 
necessário. 

Desfile, cantata e atrações culturais são 
destaquesna abertura do Natal em

 São Pedro da Aldeia

A tradicional aber-
tura do Natal em São 
Pedro da Aldeia, na 
noite desta quinta-fei-
ra (7), foi marcada por 
muitas atrações cultu-
rais, banda sinfônica e 
a participação de cerca 
de 300 crianças de ins-
tituições sociais, ONGs 
e unidades escolares 
do município. Realiza-
da anualmente, a pro-
gramação contou com 
desfile natalino pelas 
ruas do Centro, Can-
tata, apresentações de 
dança, canto e música, 
além de distribuição de 
lanches e brindes. Para 
o evento, a Casa dos 
Azulejos recebeu de-
coração especial para 
a recepção ao Papai 
Noel. A programação 
foi uma realização da 
Prefeitura aldeense, 
por meio da Subsecre-
taria de turismo.

Abrindo a progra-
mação em clima de 
festa e alegria, o tradi-
cional desfile de Natal 
percorreu as ruas do 

Centro da cidade. Guia-
dos pelo carro do Pa-
pai Noel, a mobilização 
atraiu a atenção de co-
merciantes, moradores 
e turistas que paravam 
para saudar e tirar fotos. 
Ao som da corporação 
musical Nilda Felizardo 
(Comnife), os integran-
tes desfilaram devida-
mente caracterizados, 
acompanhados pelas 
famílias, mães, pais e 
equipes de coordena-
ção das instituições e 
escolas participantes. 
A representação bíblica 
do Natal mais uma vez 
esteve presente, com a 
tradicional encenação 
da Sagrada Família. O 
percurso também con-
tou com trenzinho para 
o transporte das crian-
ças até o retorno para 
a Casa dos Azulejos. 
Para garantir a segu-
rança dos participantes 
durante todo o trajeto, 
agentes da Guarda Mu-
nicipal realizaram a es-
colta e o ordenamento 
do trânsito, com o apoio 

de viaturas. O trabalho 
contou com supervisão 
da secretária de Segu-
rança e Ordem Pública, 
Leila Neves.

A programação 
continuou com a perfor-
mance artística de dan-
ça de rua, coreografias 
de jazz infantil e dança 
urbana, performance 
de dança gospel do Mi-
nistério Cristão Aprisco, 
seguida pela apresen-
tação do grupo de dan-
ça da Igreja Assembleia 
de Deus Socorro Ur-
gente, do bairro Morro 
dos Milagres. Participa-
ram do evento crianças 
integrantes do Núcleo 
de Assistência Social e 
Educação para a Vida 
Paulo de Tarso (NED-
VIDA), projeto Curumin, 
da Fundação Para a In-
fância e Adolescência, 
e da casa de Apoio Se-
mentes do Amanhã, no 
bairro Porto da Aldeia. 
A secretária adjunta de 
Cultura, Edlúcia Mar-
ques, também presti-
giou as festividades.
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