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Concessionária Águas de Juturnaíba S/A

 Concessão de Licença 02.013199/0001-18

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA 
S/A torna público que recebeu do Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO LI Nº 
IN049745, com validade até 02 de Julho de 2022, para 
obras de Manutenção, reforma, ampliação e melhorias 
tecnológicas na ETE Ponte dos Leites, em nível Terci-
ário, para vazão máxima projetada de 275 l/s, na RUA 
CARIBE – PONTE DOS LEITES município de Araruama

(Processo nº E07/002.107837/2018)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

PROCESSO 030/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE 
torna público aos interessados a realização da TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 001/2019, conforme segue:

Objeto: 
Contratação de serviços especializados em 

Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, 
compreendendo a cessão de uso de licenças dos 
sistemas: Contabilidade Pública e Tesouraria, 
Gestão de Contratações Públicas, Gestão de Al-
moxarifado, Gestão de Patrimônio Público, Ges-
tão de Pessoal e Folha de Pagamentos, Gestão 
de Processos e Protocolo. Tudo em conformidade 
com Lei a Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso 
à Informação) e com as exigências do TCE-RJ, 
conforme especificações.

Retirada do Edital: 
Será feita na sede da Câmara Municipal de 

Iguaba Grande, de segunda a sexta-feira, das 13h 
às 18h (exceto feriado), mediante apresentação 
de CD ou pen drive, ou diretamente no site ofi-
cial do referido órgão (https://www.iguabagrande.
rj.leg.br/), na parte destinada a Licitações e Con-
tratos.

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, Km 102, bair-
ro Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ, telefone nº (22) 
2624-2323, ramal 219.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 
Complementar Federal nº 123/2006.

Data da abertura dos envelopes: 22/07/2019, 
às 14:00 horas

Tipo: Menor Valor Global

Iguaba Grande, 02 de julho de 2019.

ANGELO GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE

Presidente da Comissão de Licitação

Estado do Rio dE JanEiRo

CâmaRa muniCipal dE iguaba gRandE 
Comissão dE liCitação

 Festival Gastronômico de Búzios começa 
amanhã, sexta-feira, dia 05 de julho

Festa completa 18 anos com novidades e mais de 80 restaurantes participantes

LICENÇA AMBIENTAL
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Há seis anos, São Pe-
dro da Aldeia dava um 
passo importante no aten-
dimento a contadores e em-
presários de 10 municípios 
da região. O ano de 2013 
marcou a inauguração da 
22ª Delegacia da Junta Co-
mercial do Estado do Rio de 
Janeiro (JUCERJA), que, 
hoje, é referência no ce-
nário estadual. Desde sua 
criação, a unidade aldeense 
registrou 30.192 processos 
e vem garantindo o primeiro 
lugar no ranking estadual de 
atendimentos desde 2017. 
Formada por uma equipe de 
servidores municipais com-
prometidos com o serviço 
prestado, o que se busca 
para os próximos anos é 
tornar o município cada vez 
mais receptivo ao empre-
endedorismo, reforçando o 
desenvolvimento municipal 
e regional.

A Delegacia da Junta 
Comercial oferece atendi-

Delegacia da Junta Comercial de São Pedro 
da Aldeia comemora seis anos de criação

ranking estadual de atendi-
mentos com 2.037 proces-
sos. Em 2014, a unidade 
passou para a 5ª coloca-
ção, com um total de 4.727 
e foi subindo de posição 
até garantir o 1º lugar em 
2017, com 5.249 processos 
realizados. Somando 2.723 
atendimentos no primeiro 
semestre de 2019, São Pe-
dro da Aldeia vai se man-
tendo na primeira posição. 

A 22ª Delegacia da JU-
CERJA de São Pedro da Al-
deia funciona de segunda a 
sexta-feira, com atendimen-
to ao público das 10h às 
12h e das 13h30 às 16h, na 
Rua Adolfo Silveira, nº 59, 
no Centro da cidade. Além 
do município aldeense, a 
unidade atende as cidades 
de Saquarema, Araruama, 
Iguaba Grande, Cabo Frio, 
Arraial do Cabo, Armação 
dos Búzios, Silva Jardim, 
Casimiro de Abreu e Rio 
das Ostras. 

mento empresarial por meio 
de aberturas de processos 
de constituição (abertura de 
nova empresa), alteração, 
extinção e arquivamento. 
Até o momento, a unida-

de soma 9.293 empresas 
abertas em São Pedro da 
Aldeia por natureza jurídica, 
sendo 2.109 requerimentos 
de empresário, 12 coopera-
tivas, 4.309 sociedades em-

presárias limitadas e 2.863 
empresários individuais de 
responsabilidade limitada.

Durante o ano de cria-
ção, a Delegacia aldeense 
garantiu a 14ª posição no 

No último fim de sema-
na uma notícia deixou a po-
pulação cabista em choque, 
11 gatos foram encontrados 
mortos na área do pesqueiro 
da Praia Grande. De acor-
do com as investigações, os 
animais teriam sido envene-
nados. A maldade espantou 
os morados e reavivou a dis-
cussão sobre a importância 
do controle de animais de rua 
no município.

No Brasil, a Organização 
Mundial da Saúde estima que 
existam cerca de 30 milhões 
de animais abandonados. 

Câmara cobra medias de controle populacional 
de animais de rua em Arraial do Cabo

Projetos visam prevenir a proliferação de doenças transmitidas por animais, além da proteção contra maus-tratos

Essa realidade está relacio-
nada não só à proteção dos 
animais evitando que os mes-
mos sofram maus-tratos, mas 
também é considerada uma 
questão de saúde pública.

Em Arraial do Cabo, des-
de 2017 o vereador Cleyton 
Barreto (PTB) levanta a ban-
deira da causa animal. Den-
tre algumas indicações do 
vereador estão a criação de 
um programa de castração 
e atendimento veterinário 
gratuitos para cães e gatos. 
Porém, até o momento, não 
houve retorno do poder exe-

cutivo sobre as demandas 
solicitadas. Ambas as indi-
cações tiveram aprovação 
na Câmara e seguem aguar-
dando o respaldo do prefeito, 
mesmo após requerimento 
de resposta. “Esperamos 
que isso aconteça o mais rá-
pido possível para evitarmos 
notícias tristes como esta. 
Acredito que medidas pre-
ventivas possam colaborar 
tanto com a vida dos animais 
que vivem nas ruas, quanto 
para a saúde da população 
cabista”. Frisou o vereador 
Cleyton Barreto
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Os 18 anos do Fes-
tival Gastronômico de 
Búzios serão comemo-
rados em grande estilo, 
entre os dias 5 e 14 de 
julho. Além dos 83 res-
taurantes participantes, 
o evento ganhou um 
aplicativo para celular, 
novos horários e atra-
ções especiais, incluin-
do aula degustação e 
jantar temático. Uma 
programação encor-
pada, mas que não é 
só para gente grande: 
haverá menu especial 
para baixinhos; aula de 
“cultivo afetivo”, onde 

 Festival Gastronômico de Búzios começa amanhã
Festa completa 18 anos com novidades e mais de 80 restaurantes participantes

as crianças plantam e 
levam para casa seu 
cultivo; oficinas de culi-
nária para a garotada e 
desfile de moda infantil.

A festa continua 
seguindo a receita de 
sucesso que a consa-
grou ao longo dos anos 
como o mais importan-
te evento no segmento 
gastronômico na cida-
de: cada restaurante 
monta sua mesa na 
calçada em frente à sua 
porta, e o chef cozinha 
ao ar livre. Os pratos 
degustação, pesando 
150 gramas, são ofere-

cidos a preços acessí-
veis: entrada ou sobre-
mesa a R$ 18 cada, e 
prato principal a R$ 22.

São mais de 80 pra-
tos representando as 
diversas cozinhas do 
mundo presentes em 
Búzios, além de ten-
dências gastronômicas 
como a entrada, “Ovo 
Perfeito”, do Rocka, 
que consiste num ovo 
cozido durante 1h40m, 
a 60 graus, com espu-
ma de inhame, duxell 
de cogumelo Paris, pi-
poca de quinoa e azeite 
de limão confitado. E 

sobremesas como “El 
Niño” (sorvete de ca-
ramelo com flor de sal, 
acompanhado por um 
autêntico alfajor argen-
tino de doce de leite, 
cobertos por finíssimo 
creme de caramelo sal-
gado) do Trento Gelato.

Entre os pratos prin-
cipais, há opções curio-
sas – e veganas - como 
o “Tudo Azul em Bú-
zios” (um risoto azulado 
de cogumelos e flor de 
Cunhã com crocante de 
castanhas do Brasil), do 
Cereall Gourmet, entre 
muitas outras delícias. 

Algumas típicas de co-
zinhas internacionais, 
como o “Bao de Barriga 
de Porco” do 74 Res-
taurant. Na China, bao 
é um pão delicado, de 
massa fermentada por 
longo tempo e assado 
no vapor. É tradicional-
mente recheado com 
barriga de porco cozida 
lentamente, bem ma-
cia, molho hoisin (um 
molho agridoce chinês) 
e coentro. Há ainda 
o “Nasi Goreng” com 
Mignon de Porco BBQ 
do Sawasdee. Nasi Go-
reng significa arroz frito 
e é considerado o prato 
nacional da Indonésia. 
É uma mistura de arroz 
cozido, vegetais, condi-
mentos, carnes, todos 
fritos numa wok.

Parceira do festival 
neste ano, a cerveja 
Eisenbahn estará com 
um contêiner na Rua 
das Pedras, com seu 
beer sommelier, que 
dará dicas sobre como 
harmonizar os rótulos 
com os pratos do fes-
tival. E a cada cerveja 
consumida, os visitan-

tes recebem um selo. 
Ao juntar cinco selos, 
poderão trocar a cartela 
por um brinde especial 
no contêiner.

O festival é realiza-
do no Centro - Rua das 
Pedras, Orla Bardot e 
Rua Manoel Turíbio de 
Farias - e no Porto da 
Barra (Manguinhos), 
além da Praça dos 
Ossos e da Lagoa dos 
Ossos.  Os horários di-
ferenciados permitem 
que o evento seja des-
frutado por todos os 
públicos. Enquanto no 
Centro e no Porto da 
Barra as degustações 
acontecem às sextas e 
sábados (dias 5, 6, 12 e 
13), das 18h à meia-noi-
te; nos Ossos, o festival 
é realizado aos sába-
dos e domingos (dias 6, 
7, 13 e 14), das 16h às 
22h, atraindo famílias, 
crianças e idosos. Por 
lá, o evento tem forma-
to de feira cultural, com 
as oficinas para crian-
ças e o desfile de moda 
infantil, além de exposi-
ções de artistas locais.
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Sefaz-RJ, Polícia Civil e MPRJ promovem operação 
para combater fraudes em isenção de IPVA

Ação conjunta identificou irregularidades em processos de motoristas com deficiência física

A Secretaria de Esta-
do de Fazenda (Sefaz-RJ), 
a Polícia Civil, por meio da 
Delegacia Fazendária, e a 
24ª Promotoria de Justiça de 
Investigação Penal do Minis-
tério Público fazem operação 
nesta quarta-feira, dia 3, para 
combater associação crimi-
nosa especializada na reali-
zação de possíveis crimes de 
falsidade documental, contra 
a ordem tributária estadual 
e estelionato, além de ou-
tros relacionados. As fraudes 
identificadas incluem com-
provantes de pagamento de 
taxas de serviços estaduais 
fazendários, apresentados 
em processos administrati-
vos de reconhecimento de 
isenção de IPVA em razão de 
deficiência física.

 A partir de denúncia da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda, foram realizadas in-
vestigações que apontam 
que uma empresa impulsio-
nou a fraude e acompanhou 

os processos administrativos 
suspeitos. Esta instituição 
figura como responsável pe-
los pagamentos em todos os 
Documentos de Arrecadação 
do Rio de Janeiro (DARJs) 
supostamente falsos, apre-
sentados pelos contribuintes 
que solicitaram o benefício 
perante a auditoria especiali-
zada do IPVA.

 As fraudes praticadas 
foram muito semelhantes em 
todos os casos analisados, 
sendo utilizadas para solici-
tar as isenções tributárias em 
questão. Foi feita uma “mon-
tagem” de comprovantes 
de pagamentos de DARJs, 
mediante inserção de núme-
ros de códigos de barras de 
outros títulos já devidamente 
quitados, relativos a servi-
ços e beneficiários distintos, 
como, por exemplo, aquisi-
ção de veículos com isen-
ção de ICMS. Estes também 
foram iniciados e acompa-
nhados pela empresa inves-

tigada em processos admi-
nistrativos.

Os mandados de busca 
e apreensão estão sendo 
cumpridos na sede da em-
presa e nas residências de 
seus proprietários, para ob-
tenção de provas da ativida-
de da associação criminosa 
e dos delitos supostamen-
te praticados. Estão sendo 
analisados HDs, laptops, 
computadores, notebooks, 
disquetes, CDs, DVDs, pen-
drives, tablets, discos rígi-
dos, agendas manuscritas 
ou eletrônicas, aparelhos de 
telefone celular dos inves-
tigados ou de suas empre-
sas, como também regis-
tros, formais ou informais, 
recibos, agendas, ordens de 
pagamento e documentos 
em geral, relativos aos fatos 
apurados. Também foram 
investigados valores em es-
pécie, desde que não apre-
sentada prova documental 
cabal de sua origem lícita.

Inscrições para o Concurso 
Público de Silva Jardim 

foram Prorrogadas

A Prefeitura de Silva Jardim, através da Secretaria Mu-
nicipal de Administração, informa que as inscrições para o 
Concurso Público foram prorrogadas. O novo prazo vai até as 
23h59min do dia 18 de julho e as inscrições só poderão ser 
realizadas, exclusivamente, pela internet. As provas objetivas 
também tiveram suas datas alteradas. A nova data para apli-
cação das provas será no dia 25 de agosto. Para ter acesso 
às inscrições e ao edital atualizado do certame, basta acessar 
o site da banca organizadora através do site www.institutoib-
do.com.br/informacoes/32/.


