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EXPEDIENTE

A Prefeitura de 
Iguaba Grande por 
meio da Secretaria de 
Fazenda comunicou os 
procedimentos para o 
pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) referente ao 
ano de 2019. Os muní-
cipes poderão realizar o 
pagamento em cota úni-
ca com desconto, até 28 
de fevereiro.

A Prefeitura está 
disponibilizando no 
site (http://www.iguaba.
rj.gov.br/) uma página 

para que o contribuinte 
faça a emissão da 2ª via 
do IPTU, tanto em cota 
única quanto em carnê 
completo, para facilitar a 
efetuação do pagamento 
aos munícipes. Os con-
tribuintes que optarem 
pelo pagamento em cota 
única, poderão aprovei-
tar três oportunidades 
de descontos: 15% para 
quem pagar até o dia 31 
de janeiro; 10% até 15 
de fevereiro e 5% para 
pagamento até o dia 28 
de fevereiro.

Para o acesso é ne-
cessário o número do 
cadastro que consta no 
carnê dos anos anterio-
res. É importante des-
prezar o último zero. 
Caso o contribuinte 
esqueça o número do 
cadastro, poderá en-
trar em contato com a 
Secretaria de Fazenda 
pelos e-mails tributos@
iguaba.rj.gov.br, fisca-
lização@iguaba.rj.gov.
br, ou pelo telefone (22) 
2624- 3275, pelos ra-
mais Ramal 244 e 246.

Prefeitura de Araruama inaugura CRAS
 no Parque de Exposições

A Prefeitura Mu-
nicipal de Araruama, 
através da Secreta-
ria de Política Social, 
Trabalho, Habitação e 
Terceira Idade inaugu-
rou a nova estrutura do 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS), no Parque de 
Exposições Manoel 
Marinho Leão.

O espaço foi total-
mente reestruturado 

com cozinha, banheiros 
(masculino e feminino) 
com acessibilidade, 
Sala dos Técnicos, Sala 
da Coordenação e Brin-
quedoteca. A unidade 
vai atender os bairros 
da Fazendinha e Club 
dos Engenheiros, ofe-
recendo gratuitamente 
oficinas de Cortes e 
Costura, Música, Capo-
eira e Artesanato, além 
de atendimentos para o 

Programa Bolsa Famí-
lia, Assistente Social e 
Psicólogo.

Cabe ressaltar que, 
o município de Ararua-
ma possui 05 unidades 
do CRAS localizadas 
nos bairros do Outeiro, 
Mutirão, Fazendinha, 
Bananeiras e São Vi-
cente de Paulo. O horá-
rio de funcionamento é 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas.
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 agitaram a virada o ano em Araruama

O Réveillon 2019 
foi comemorado em 
Araruama com mui-
ta alegria, shows e 
uma grande queima 
de fogos. A festa foi 
realizada na Praça de 
Eventos da Pontinha, 
reunindo cerca de 70 
mil pessoas que se 
concentraram por toda 
extensão da Orla, no 
Centro da cidade.

Antes da hora da 
virada, a Banda Ele-

troAcúZtico, animou o 
público com muito for-
ró. Já à meia-noite foi a 
vez da grande queima 
de fogos que durante 
doze minutos emocio-
nou os presentes, dei-
xando o céu todo ilumi-
nado num espetáculo 
de luzes e cores.

Após o show pi-
rotécnico, a cantora 
pop Iza, subiu ao pal-
co e colocou a galera 
para dançar ao som 

dos seus grandes hits 
como: Pesadão, Ginza 
e Esse Brilho é Meu. 
Com muita simpatia, 
Iza, agradeceu a pre-
sença do público e res-
saltou: “Que todo resto 
do ano seja lindo como 
essa noite.” Para en-
cerrar a celebração do 
novo ano com chave 
de ouro, o Grupo Deu 
Onda fez a multidão 
para sambar ao som 
de muito pagode.

São Pedro da Aldeia recebe VII Expo Flores 
de Holambra nos dias 11 a 20 de janeiro

O município de 
São Pedro da Aldeia 
vai sediar, a partir des-
ta sexta-feira (11), a 
VII Expo Flores de Ho-
lambra. O evento se 
estenderá até o dia 20 
de janeiro, das 10h às 
22h, com exposição e 
comercialização de flo-
res e plantas, além de 
novidades do mercado 
florista. Cerca de 300 
espécies estarão dispo-
níveis para venda, com 
preços a partir de R$ 2. 
A feira ficará instalada 
no estacionamento co-
berto das Lojas Havan, 
na Rodovia RJ-140, Km 
5, no bairro Campo Re-
dondo. A programação 
inclui, ainda, apresen-
tações culturais de dan-

ça, música, capoeira e 
artes marciais. A inicia-
tiva é uma realização 
do Rotary Club da cida-
de e conta com o apoio 
logístico da Prefeitura 
aldeense, por meio da 
Subsecretaria de Es-
porte e Lazer.

Conhecida como 
a Capital Nacional das 
Flores, Holambra, no 
interior de São Paulo, 
traz para São Pedro da 
Aldeia, pelo sétimo ano 
consecutivo, um pouco 
da cultura holandesa 
e de sua produção de 
raras e surpreendentes 
variedades de plantas, 
que atraem a atenção 
por sua cor, resistência 
e beleza. Este ano, a 
feira contará com 400 

metros quadrados de 
área comum. Entre as 
espécies mais procu-
radas estão bonsais, 
orquídeas, rosas, gi-
rassóis, samambaias, 
azaleias e plantas 
carnívoras, além de 
árvores frutíferas e 
suculentas. O even-
to também promete 
trazer novidades do 
setor de floricultura. 
No local, os clientes 
também terão a opor-
tunidade de obter 
informações especí-
ficas sobre a durabili-
dade, cuidado, cultivo 
e manejo das espé-
cies, com orientações 
acerca das principais 
etapas para uma pro-
dução sustentável.
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