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São Pedro da Aldeia receberá 
empreendimento de transportes e logística

O prefeito Cláudio Chum-
binho recebeu na quinta-feira 
(04), em seu gabinete, o só-
cio-diretor da AKTL – Artiolli & 
Kosaka Transportes e Logís-
tica, Cristiano Kosaka, o só-
cio-diretor da AKTL e sócio da 
empresa Artiolli Transportes, 
Ernesto de Almeida Artiolli, 
e o sócio da empresa Artiolli 
Transportes, Ernesto Artiolli. 
A transportadora é o mais 
novo empreendimento que 
irá se instalar em São Pe-
dro da Aldeia e vai construir 
sua sede no Polo Logístico 
Central dos Lagos, no bairro 
São Mateus. A expectativa 
é de que o empreendimento 
gere cerca de 500 empregos. 
Com o encontro, o chefe do 
executivo aldeense reafirma 
o compromisso com o de-
senvolvimento econômico do 
município, criando mercados 
de trabalho e aumentando a 
arrecadação municipal.

Na oportunidade, o prefei-
to Cláudio Chumbinho desta-
cou que o foco do trabalho é 
trazer desenvolvimento para 
a cidade, crescimento, gera-
ção de empregos e melhorar 
a arrecadação do município. 
“Venho todos os dias traba-

lhar focado nisso, em buscar, 
a cada dia, empresas que ve-
nham para São Pedro da Al-
deia para gerar emprego para 
o nosso povo. Nós ficamos 
muito felizes quando rece-
bemos um grupo de empre-
sários com mais uma gran-
de empresa para se instalar 
aqui. São Pedro da Aldeia é 
uma das cidades que mais 
crescem no estado do Rio 
de Janeiro e esse é o maior 
orgulho da nossa gestão; um 
trabalho com transparência, 
uma administração séria, que 
mantém o salário do servidor 
e todos os serviços essen-
ciais em dia”, declarou.

O sócio-diretor da AKTL, 
Cristiano Kosaka, falou sobre 
o encontro. “Foi muito positi-
vo pela abertura que foi dada 
para tentarmos entrar nesse 
mercado de trabalho dentro 
da própria cidade; tirou várias 
dúvidas que nós tínhamos e 
passou uma segurança muito 
grande sobre o próprio muni-
cípio. Essa parceria que es-
tamos fazendo aqui vai ser 
bem bacana. Nós fizemos 
uma análise para atender a 
área logística da Região dos 
Lagos e São Pedro da Aldeia 

ficou centralizado; a estru-
tura que já existe dentro da 
cidade caiu como uma luva”, 
afirmou.Ainda de acordo com 
Cristiano, a proposta é cons-
truir uma nova sede para a 
transportadora no Polo Lo-
gístico Central dos Lagos e 
trazer mais do que a metade 
da empresa que, hoje, existe 
em Duque de Caxias, para 
iniciar os trabalhos na Região 
dos Lagos. O condomínio in-
dustrial particular, localizado 
no bairro São Mateus, con-
ta com área de 300 mil m² e 
tem capacidade para abrigar 
cerca de 70 empresas, com 
potencial para gerar mais de 
cinco mil vagas de trabalho.

Também participaram 
do encontro o secretário de 
Governo, Eronildes Bezerra, 
e os representantes do Polo 
Logístico Central dos Lagos, 
Rodrigo Tacca e Amilcen 
Garcia. “São Pedro da Aldeia 
tem 402 anos e cada empre-
sa que chega é um presente 
para nós. Torcemos muito 
pelo sucesso do empreendi-
mento, que será o de São Pe-
dro da Aldeia também. Esta-
mos à disposição”, salientou 
o secretário Eronildes. 

Fotos: D
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2ª Festa dos Pescadores agitou 
Araruama no último final de semana

A Prefeitura Municipal de 
Araruama, através da Secre-
taria de Ambiente, Agricultu-
ra, Abastecimento e Pesca, 
realizou nos dias 29 e 30 de 
junho (sábado e domingo), a 
2ª Festa dos Pescadores em 
Araruama. O evento aconte-
ceu na sede da Colônia dos 
Pescadores Z-28, no bairro 
Pontinha do Outeiro.

Durante os dois dias de 
festa centenas de pessoas 
participaram e puderam de-
gustar deliciosas comidas tí-
picas de pesca como: peixe 
frito, peixe na brasa, peixe 
ensopado com pirão, caldi-
nho de peixe, empada, pastel 
de camarão e sardinha frita.

A Prefeita de Araruama, 
Livia de Chiquinho, esteve 

presente no evento e ressal-
tou a importância da valoriza-
ção da pesca no município.

“ A Festa dos Pescadores 
já é sucesso na nossa cida-
de. Gostaria de anunciar que 
ano que vem teremos ainda 
mais investimentos, desta 
forma vamos alavancar ain-
da mais a economia local”, 
disse a prefeita.

IIII Exposição de Inéditos do 
Cavalo Mangalarga Marchador 

Começou nesta quin-
ta-feira, dia 4 de julho, a III 
Exposição Regional de Inédi-
tos do Cavalo Manga Larga 
Marchador. O evento vai até 
sábado (06) e tem o apoio 
da Prefeitura de Araruama, 
através da Secretaria Munici-
pal de Ambiente, Agricultura, 
Abastecimento e Pesca.

Vale destacar que, a Ex-
posição será realizada pela 
Expresso Eventos com a 
chancela da Associação dos 
Criadores do Cavalo Manga 
Larga Marchador do Estado 
do Rio de Janeiro (ACCM-

MERJ), além da Associação 
Brasileira dos Criadores do 
Cavalo Mangalarga Marcha-
dor (ABCCMM).

O destaque desta edição 
será a exibição de 100 ani-
mais de diversos criadores 
que ainda não foram exibidos 
em outras exposições de Ca-
valo Mangalarga Marchador.

O evento acontecerá no 
Parque de Exposições Ma-
noel Marinho Leão, localiza-
do no bairro Fazendinha, das 
09 às 22 horas, nos dias 4 e 
5 de julho. Já no dia 06 o ho-
rário será de 09 às 16 horas.

Foto: D
ivulgação

O evento aconteceu na sede da Colônia dos Pescadores Z-28, no bairro 
Pontinha do Outeiro
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A Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
bateu recorde de pro-
jetos e leis em vigor 
no primeiro semestre 
de 2019. O balanço da 
produção legislativa 
apresenta números que 
dão a exata dimensão 
do fluxo de trabalho da 
Casa ao longo desse 
período: foram 1.313 
propostas apresenta-
das - dentre elas 892 
projetos de lei -, o que 
representa um aumen-
to de 67% em relação 
ao mesmo período de 
2015. Destacam-se 
também 150 novas leis 

EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO CONTRATUAL

Instrumento: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 054/2018 

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Iguaba 
Grande e DMCF COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada 
em Engenharia Clínica para prestar os serviços de 
manutenção corretiva e preventiva, calibração de 
equipamentos médico-hospitalares e odontológicos 
desta Secretaria, através do Processo Administrativo 
nº 4988/ 2017.

Fundamento Legal: Inciso II do § 1° do Art. 57 da 
Lei 8.666/93.

Prazo de Execução: 05 DE JULHO DE 2019 à 05 
JULHO DE 2020.

Valdeci Pereira da Silva Júnior
 Secretário Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IGUABA GRANDE

Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Estado do Rio de Janeiro 

Licitação

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande em 
cumprimento ao exposto no § 2 art.15 da Lei Fe-
deral 8.666/93, concomitante com o art. 13 do 
Decreto Municipal 1257/2013, publica o extrato 
da Ata de registro de Preços conforme indicado 
abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO Nº 
005/2019

Processo 5459/2018

1- DO OBJETO 

1.  O presente PREGÃO tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de diversos medicamentos 
oriundos de Mandados Judiciais da Vara Única da Co-
marca de Iguaba Grande, Ministério Público e Ofício da 
Defensoria Pública, já existentes, possíveis novos man-
dados e com pareceres sociais, expedidos pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, para o período de 12(doze) me-
ses, conforme solicitado através do Memorando SMS/
GAB/ nº 261/2018, anexo ao Processo nº 5459/2018.

2-DO CONTRATADO

O prazo de validade da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, à contar da data da sua assinatura.
Gerente da Ata: Sueli da Mata Matrícula 996039-5

Alerj bate recorde de projetos e novas
 leis no primeiro semestre 

Além de sete CPIs funcionaram ao mesmo tempo: Gás, Crise Fiscal, Feminicídio, Energia Elétri-
ca, Hidrômetros, Hospital da Mulher e Rioprevidência

implementadas no es-
tado, o equivalente a 
80% a mais do que o 
início da legislatura an-
terior.

Entre as principais 
leis que entraram em vi-
gor no período estão as 
seguintes: Lei 8445/19, 
que estabelece metas 
para concessão e am-
pliação de benefícios 
fiscais; Lei 8382/2019, 
que permite a convo-
cação de mulheres que 
passaram em concurso 
público para as polí-
cias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros 
nas vagas remanes-
centes dos homens; Lei 

8428/19, que proíbe a 
desigualdade salarial 
por sexo ou raça nas 
prestadores do esta-
do; e Lei 8422/19, que 
cancela o tombamento 
da casa de shows Ca-
necão para que o equi-
pamento cultural seja 
devolvido à população.

Além disso, sete 
CPIs funcionaram ao 
mesmo tempo: Gás, 
Crise Fiscal, Feminicí-
dio, Energia Elétrica, 
Hidrômetros, Hospital 
da Mulher e Rioprevi-
dência.  Vale citar ainda 
o intenso trabalho rea-
lizado pelas comissões 
permanentes, especiais 

e de representação, 
bem como pelas frentes 
parlamentares criadas.

Por meio de uma 
gestão financeira aus-
tera, a Casa conseguiu 
economizar e de devol-
veu R$ 150 milhões ao 
Governo para investi-
mentos em Segurança 
Pública, possibilitando 
a convocação de três 
mil policiais concur-
sados, 216 papilosco-
pistas, 200 oficiais de 
cartórios, aquisição de 
30 caveirões compac-
tos, doação de 40 ve-
ículos à Polícia Civil e 
aos Bombeiros, entre 
outros.


