
Ano 22 | N° 863 - 09 de Julho de 2019 | Facebook/lagosnoticia | lagosnoticia.com.br | R$ 1,00 | Região dos Lagos.

Pág.03

 Alunos da escola Bilingue comemoram 
o “Independence Day” 
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INSTITUTO DE BENEFÍCIO
 E ASSISTÊNCIA  AO SERVIDOR 

MUNICIPAL DE ARARUAMA
-IBASMA- 

PORTARIA IBASMA Nº: 22 
DE 08 DE JULHO DE 2019.

NOMEIA PREGOEIRO E MEMBROS DA 
EQUIPE DE APOIO, E DA OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Presidente do INSTITUTO DE BENEFÍ-
CIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MU-
NICIPAIS DE ARARUAMA - IBASMA, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Fe-
deral nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

R E S O L V E: 

Art. 1º. NOMEAR como Pregoeiro e como 
membros da equipe de apoio, para julgar e condu-
zir os Processos Licitatórios na Modalidade Pregão 
do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servi-
dores Municipais de Araruama - IBASMA, os servi-
dores abaixo relacionados:

PREGOEIRO: 
Cássio Soares de Figueiredo

MEMBROS: 
Marcos Vinícius de Lacerda Ferreira e Mônica 

de Souza dos Santos Costa.

Art. 2º. Os trabalhos dos servidores ora nome-
ados, deverão ser executados conforme as dispo-
sições constantes da Lei Federal nº 10.520/2008 
e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Araruama, 08 de julho de 2019.
________________________________

Maciley Amorim
Presidente Interino - IBASMA

________________________________________

PORTARIA Nº: 23
DE 08 DE JULHO DE 2019.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENE-
FÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE ARARUAMA - IBASMA, no 
uso da competência que lhe foi conferida pelo 
artigo 37 da Lei Municipal nº 1129 de 02 de ja-
neiro de 2002 e artigo 8º do Regimento Interno 
do IBASMA.

R E S O L V E:

Art. 1º. ACRESCENTA o §5º ao art. 12 da Por-
taria nº 21, de 25 de junho de 2019, que passa a 
vigorar, com a seguinte redação:

“§5º Os documentos apresentados poderão ter 
sua recusa quando constatadas as previsões 

prolatadas no art. 19 do Decreto Federal nº 
9.278, de 05 de fevereiro de 2018.

Art. 2º. RETIFICAR o Anexo I da Portaria nº 21 
de 25 de junho de 2019, publicada no Jornal La-
gos Notícia, edição nº 856, página nº 02 a 08 de 26 
de junho 2019.

Onde lê-se: É obrigatória a apresentação dos 
seguintes documentos (original):

• Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, 
expedida pelo INSS, quando for o caso;

• Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, 
ou Declaração de Tempo de Serviço, expedida por 
outros regimes próprios, quando for o caso;

Leia-se: É desejável a apresentação dos se-
guintes documentos (original):

• Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, 
expedida pelo INSS, quando for o caso;

• Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, 
ou Declaração de Tempo de Serviço, expedida por 
outros regimes próprios, quando for o caso;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Araruama, 08 de julho de 2019.
_________________________
Maciley dos Santos Amorim
Presidente Interino - IBASMA



03Edição 863 • 09 de Julho de 2019

Na oportunidade, 
ocorreram gincanas, 
números de dança, 
apresentações de ví-
deo e teatro.  Houve 
festival de “hot dog”, 
“soft drinks”, “chocolate 
cake” e execução dos 
famosos “fireworks”.A 
proposta apresentou o 
desenvolvimento do do-
mínio da língua inglesa 
pelos alunos e promo-
veu uma vivência mais 

Os alunos da Escola Municipal Bilíngue 
comemoraram o Dia da Independência Americana  

“Independence Day” teve apresentações culturais em inglês.

próxima da cultura ame-
ricana.

Na apresentação 
teatral, foi reproduzi-
do pelo grupo Compa-
nhia de Teatro um dra-
ma, a peça Life House 
Everything Skit. A peça 
aborda os problemas 
sociais mais comuns a 
essa faixa etária. July, 
4th Independence Day 
(em português significa 
4 de julho Dia da Inde-

pendência) é um feriado 
nacional. 

O Independence 
Day, simboliza a Decla-
ração da Independência 
dos EUA em 04 de julho 
de 1776. O documento 
escrito por Thomas Je-
fferson, o terceiro pre-
sidente dos Estados 
Unidos, representa a 
separação formal dos 
EUA das Treze Colônias 
do Império Britânico.

Procon Estadual fiscaliza supermercados 
sobre a nova Lei das Sacolas Plásticas

No Supermercado Assaí as sacolas são compradas por menos de R$ 0,14 e vendidas a R$ 0,20
brando pelas demais. 
No entanto, isto é uma 
liberalidade do comer-
ciante, que não está 
prevista na legislação 
em vigor. Os autos de 
constatação dos es-
tabelecimentos que 
apresentaram irregula-
ridade na cobrança do 
preço das sacolas fo-
ram encaminhados ao 
Departamento Jurídico 
do Procon Estadual 
onde serão analisados 
para se definir as pro-
vidências cabíveis.   

 Em Queimados, a 
equipe de Estudos e 
Pesquisas do Procon 
coletou o preço pra-
ticado em quatro su-
permercados, filiais 
de grandes redes. 
Em três deles (Multi 
Market da Rua Olím-
pia Silva, 628; Rede 
Economia da Av. Dr. 
Pedro Jorge, 352; e 
Supermercado Uni-
dos da Av. Dr. Pedro 
Jorge, s/n°, Quadra 
8) eram vendidas sa-
colas verde e cinza, 
com a capacidade de 
4kg, a R$ 0,05. A fi-
lial do Supermercado 
Extra, localizado na 
Av. Dr. Eloy Teixeira, 
370, vendia sacolas 
de 10kg a R$ 0,08 
cada.   

O Procon Estadu-
al realizou nesta últi-
ma sexta-feira (05/07) 
a primeira ação para 
fiscalizar e orientar 
supermercados alvos 
de denúncias de con-
sumidores acerca da 
nova Lei Estadual das 
Sacolas plásticas, em 
vigor desde o dia 26 
de junho. Os fiscais 
estiveram nas Zonas 
Oeste e Norte da ci-
dade do Rio e verifica-
ram que três dos sete 
supermercados visto-
riados estavam des-
cumprindo a lei. Além 
disso, a equipe de 
Estudos e Pesquisas 
do Procon-RJ realizou 
um levantamento de 
preços das novas sa-
colas no município de 
Queimados, na Baixa-
da Fluminense.   

 Um dos super-
mercados que estava 
descumprindo a Lei 
era o Assaí Atacadis-
ta, localizado na Rua 
Domingos Lopes, 195, 
em Madureira. Pelo 
que determina a Lei 
8.006/18, o estabe-
lecimento não pode 
cobrar pelas sacolas 
mais que o seu preço 
de custo. Mas, confor-
me a nota fiscal apre-
sentada aos fiscais, o 

nas sacolas biodegra-
dáveis na cor verde, 
que podem ser usados 
para o descarte de lixo 
reciclável, não pos-
suindo ainda para ven-
da as sacolas na cor 
cinza, para o descarte 
de outros rejeitos.

 Os fiscais cons-
tataram que a maioria 
dos mercados fisca-
lizados (quatro dos 
sete) se adequou a 
nova lei. Três deles 
estão fornecendo gra-
tuitamente as duas pri-
meiras sacolas e co-

preço pago pelo super-
mercado era de cerca 
de 14 centavos por sa-
cola, mas este cobra-
va dos consumidores 
20 centavos por cada 
uma delas. Já o Pre-
zunic localizado na Es-
trada dos Bandeiran-
tes, 105, na Taquara, 
cobrava um centavo 
além do preço de cus-
to apresentado na nota 
fiscal (R$ 0,07).

 O Zona Sul locali-
zado na Avenida Lúcio 
Costa, 4700, na Barra, 
disponibilizava ape-
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O bairro São João conta 
com uma nova alternativa 
para os moradores que gos-
tam ou precisam se exerci-
tar. A Prefeitura de São Pe-
dro da Aldeia, por meio da 
Subsecretaria de Esporte e 
Lazer, instalou na entrada 
do bairro uma estação de 
exercícios físicos ao ar livre. 
Qualquer pessoa pode utili-
zar o equipamento de aço 
inoxidável, sem a necessi-
dade de inscrições.

Bairro aldeense ganha estação 
de exercício físico ao ar livre

O prefeito Cláudio 
Chumbinho falou sobre a 
iniciativa. “O incentivo à 
prática de atividades físi-
cas e esportivas, visando 
a promoção da saúde, do 
bem-estar e da qualidade 
de vida, é uma das nossas 
prioridades desde o início 
do governo. Essa estação é 
mais uma forma da popula-
ção praticar exercícios físi-
cos de forma gratuita e em 
área pública”, comentou.

A Defesa Civil de São 
Pedro da Aldeia trabalha 
nesta sexta-feira (05) aten-
dendo as ocorrências re-
gistradas devido à ventania 
de 80 km/h e as chuvas que 
atingiram o município na últi-
ma quinta-feira (04). A preci-
pitação pluviométrica atingiu 
cerca de 22 milímetros. Até 
o momento, o órgão foi acio-
nado para oito ocorrências 
na zona rural da cidade, no 
bairro Retiro, envolvendo o 
destelhamento de residên-
cias. Não há registro de pes-
soas feridas. A equipe está 
em estado de observação e 
percorre todo o município. A 
divisão pode ser acionada 
pelo número de emergên-
cia 199 ou no telefone 2621 
6054.

O diretor da Defesa Ci-
vil, Marcus Dothavio, falou 
sobre o trabalho realizado. 
“Dessas ocorrências regis-
tradas, uma residência foi 
interditada totalmente e as 
outras sete, parcialmente. 
No total, duas pessoas es-

Defesa Civil registra ocorrências 
após ventos de 80 km/h

tão desabrigadas e 23 desa-
lojadas. A Defesa Civil está 
dando total apoio com lonas 
para cobertura das casas 
destelhadas, além de dispo-
nibilizarmos colchões e kits 
de enxoval. Iremos acionar 
a Secretária de Assistência 
Social para fazer o acom-
panhamento das famílias”, 
explicou.

Ainda de acordo com 
Marcus Dothavio, os agen-
tes continuarão a monitorar 
os locais atingidos para um 
trabalho preventivo de reti-
rada das famílias, em caso 
de qualquer adversidade. 
Os kits de enxoval que es-
tão sendo entregues contam 
com cobertor, lençol, fronha 
e travesseiro.

A pouco menos de comple-
tar um mês, a CPI da Prolagos 
instaurada pela Câmara de Ve-
readores do município cabista, 
demonstra grandes avanços 
nas investigações. Nesta se-
gunda-feira (08), os vereado-
res Willian Luz (PT), Alexandre 
Barreto – Galego (PEN) e Ton 
Porto (PC do B) da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), 
juntamente com o apoio da 
Polícia Militar, visitaram as de-
pendências da empresa, a fim 
de apurar informações sobre 
irregularidades cometidas pela 
concessionária. A Prolagos é 
responsável pelo abastecimen-
to e pelo tratamento de esgo-
to das cidades da Região dos 
Lagos. Porém há tempos que 
a empresa é alvo de reclama-
ções dos consumidores, sob 
alegações de não cumprimen-
to de normas e má prestação 
de serviço.

Segundo os vereadores, 
ao inspecionar algumas áre-
as, como por exemplo, a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE) verificou-se que a aná-
lise dos sedimentos na etapa 
de coleta não é feita por um 
técnico especialista, e sim, por 
um funcionário do setor. Outro 
fato que chamou a atenção é 
que a ETE de Figueira, no dis-
trito de Arraial do Cabo, fica fe-
chada, apenas um operador é 
disponibilizado duas vezes ao 
dia para monitorar a ETE, ou, 
uma equipe é acionada em 

CPI da Prolagos avança 
em Arraial do Cabo

casos de emergência. Além 
disso, o manual de operação 
e manutenção da ETE não es-
tava disponível para consulta 
no momento da inspeção. 

Outra questão levantada 
durante a vistoria, também foi 
a falta de transparência so-
bre a realização de obras em 
alguns pontos da cidade, em 
nenhuma delas há placa in-
formativa do teor da obra e o 
valor de investimento. Essas 
e muitas outras suspeitas se-
rão anexadas ao processo da 
CPI, que será debatido publi-
camente no dia 18 de julho, às 
17h30, na quadra do Colégio 
Municipal Francisco Porto de 
Aguiar, em Arraial do Cabo. 
“Nosso dever é fiscalizar e 
cobrar ações que façam valer 
os direitos dos cidadãos, por 
isso, convocamos a popula-
ção, para que juntos possa-
mos dar continuidade a esta 
luta”. Afirmou, Willian Luz.

No espaço, que já está 
disponível para utilização, é 
possível fazer ginástica, alon-
gamentos, flexões, agacha-
mentos, abdominais, barra 
fixa e uma série de exercícios 
conjugados. A estação é volta-
da a públicos de todas as ida-
des e fica disponível para uso 
24h por dia, todos os dias da 
semana. O equipamento foi 
instalado na entrada do bairro 
São João, que liga a Rodovia 
RJ-140 à Rua Marechal Jua-
rez Távora.


