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Prefeito Vantoil viaja e equipe 
mantém os trabalhos na Prefeitura

O prefeito Vantoil 
está em viagem a Bra-
sília, em busca de re-
cursos para a cidade, 
mas o governo segue 
trabalhando. Hoje (10), 

houve uma reunião no 
Gabinete da Prefeitura 
de Iguaba Grande, com 
o vice-prefeito Alexan-
dre Carvalho, vereador 
Marciley Lessa, Jales 

Lins, secretário de go-
verno e Fábio Oliveira, 
chefe de gabinete.

O objetivo foi re-
solver questões admi-
nistrativas do governo 

em prol da população 
e responder as princi-
pais demandas, como 
iluminação pública, ni-
velamento das ruas e 
saúde.
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A Prefeitura Municipal 
de Araruama, através da 
Secretaria de Ambiente, 
Agricultura, Abastecimento 
e Pesca, realizou nos dias 
29 e 30 de junho (sábado 
e domingo), a 2ª Festa dos 
Pescadores em Araruama. 
O evento aconteceu na 
sede da Colônia dos Pesca-
dores Z-28, no bairro Ponti-
nha do Outeiro.

Durante os dois dias de 
festa centenas de pesso-
as participaram e puderam 
degustar deliciosas comi-
das típicas de pesca como: 
peixe frito, peixe na brasa, 

2ª Festa dos Pescadores agitou Araruama no último final de semana
peixe ensopado com pirão, 
caldinho de peixe, empada, 
pastel de camarão e sardi-
nha frita.

A Prefeita de Araruama, 
Livia de Chiquinho, esteve 
presente no evento e res-
saltou a importância da va-
lorização da pesca no mu-
nicípio.

“ A Festa dos Pescado-
res já é sucesso na nossa ci-
dade. Gostaria de anunciar 
que ano que vem teremos 
ainda mais investimentos, 
desta forma vamos alavan-
car ainda mais a economia 
local”, disse a prefeita.
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O município de 
São Pedro da Aldeia é 
um dos destaques do 
1º Seminário Técnico-
-científico de Redução 
de Riscos de Desastres 
da cidade do Rio (1º 
RRD Rio), promovido 
pela Subsecretaria de 
Proteção e Defesa Civil 
da capital fluminense. 
Os projetos “Comuni-
dades Preparadas” e 
“Escolas Preparadas”, 
da Defesa Civil aldeen-
se, foram selecionados 
para apresentação du-
rante o evento, nesta 
terça (09) e quarta-feira 
(10), respectivamente. 
As iniciativas buscam 
promover um trabalho 
de prevenção tanto nas 
comunidades escola-
res, envolvendo alunos, 
professores e funcioná-
rios, quanto nas comu-
nidades em áreas de 
risco do município.

O prefeito Cláudio 

Chumbinho falou sobre 
o trabalho realizado 
pelo órgão. “O traba-
lho de prevenção que a 
Defesa Civil faz durante 
esses projetos é mais 
um grande passo em di-
reção ao nosso objetivo 
de tornar São Pedro da 
Aldeia uma cidade cada 
vez mais resiliente, que 
promove uma gestão 
responsável do risco de 
desastres. Acompanho 
o trabalho dos agen-
tes com muita alegria, 
nosso município é refe-
rência em toda a região 
devido as ações reali-
zadas”, salientou.

De acordo com a 
organização, o 1º Se-
minário RRD Rio reúne 
mais de 700 pesquisa-
dores, especialistas e 
estudantes de vários 
estados do país. Para 
as apresentações em 
pôsteres, os trabalhos 
técnico-científicos ba-

Projetos da Defesa Civil de São Pedro da Aldeia 
são destaques em seminário de redução de riscos de desastre

seados nos projetos 
aldeenses, “Comuni-
dades Preparadas: Um 
caso de sucesso em 
São Pedro da Aldeia” 
e “Projeto Escolas Pre-
paradas, prevenção 
no presente, com um 
olhar para o futuro”, fo-
ram aprovados por uma 
comissão científica. O 
município aldeense é o 
único representante da 
Região dos Lagos no 
evento. 

Para o diretor da 
Defesa Civil e idealiza-
dor dos projetos, Mar-
cus Dothavio, a parti-
cipação no Seminário 
prova o potencial da 
cidade na área de re-
dução de riscos de de-
sastres. “Ter os nossos 
dois projetos aprovados 
para esse Seminário é 
motivo de orgulho. Nós 
estamos fazendo esse 
trabalho há muito tem-
po e ter esse reconhe-

cimento pela Defesa Ci-
vil da cidade do Rio de 
Janeiro, que hoje é re-
ferência no Estado, nos 
deixa muito felizes. O 
diferencial dos dois pro-
jetos é que nós realiza-
mos uma pesquisa nas 
escolas e nas comuni-
dades para pensar em 
uma nova metodologia 
que se atualize ao coti-
diano dos participantes; 
fazemos entrevistas 
para abortar os temas 
que realmente necessi-
tam desse trabalho de 
prevenção”, destacou.

O projeto “Comu-
nidades Preparadas” 
busca ampliar o conhe-
cimento da população 
em todas as etapas da 
gestão de risco, princi-
palmente a prevenção, 
e capacitar os morado-
res para ações de pre-
paração e resposta a 
desastres. As palestras 
são ministradas por 

uma equipe multidisci-
plinar, formada por pro-
fissionais como enge-
nheiro florestal, técnico 
de segurança no traba-
lho, enfermeiros, pro-
fissionais de proteção 
e Defesa Civil, entre 
outros. Até o momento, 
cerca de 200 morado-
res já foram capacita-
dos pela iniciativa.

Já o “Escolas Pre-
paradas” é uma pro-
posta da Defesa Civil 
de São Pedro da Aldeia 
que visa melhorar a per-
cepção riscos e prepa-
ração da comunidade 
escolar para qualquer 
eventualidade, além de 
possibilitar a redução 
de ocorrências nas es-
colas por meio da mu-
dança de hábitos. Entre 
as ações do projeto es-
tão palestras sobre sui-
cídio, bullying, primei-
ros socorros, acidentes 
domésticos, descarte 

de lixo, combate a in-
cêndio e o “Simulado 
de Evacuação de Aban-
dono de Escolas”.

Os dois projetos 
são realizados com o 
apoio do Portal Defe-
sa Civil, que participa 
ativamente dos encon-
tros. “O Portal busca, 
através de seus proje-
tos, contribuir para o 
crescimento e o fortale-
cimento dos órgãos mu-
nicipais de proteção e 
defesa civil. Nós temos 
diversos temas para se-
rem abordados nesses 
eventos e neste, espe-
cificamente, inscreve-
mos o Comunidades 
Preparadas e o Escolas 
Preparadas pois ambos 
projetos são voltados 
para a transformação 
comunitária e tem como 
base a redução do risco 
de desastres”, afirmou 
o presidente do Portal, 
Denis Veneno.
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PREfEituRa MuniciPal dE iguaba gRandE 

INSTITUTO DE BENEFÍCIO
 E ASSISTÊNCIA  AO SERVIDOR 

MUNICIPAL DE ARARUAMA
-IBASMA- 

Segundo Termo Aditivo 
ao contrato nº 01/2017 de Locação de 

sistema de gestão previdenciário 

a) Processo nº 655/2019;

b) Espécie: Segundo Termo Aditivo do Contra-
to de Locação de Sistema de gestão previdenciário 
nº 01/2017 firmado em 30 de junho de 2017, entre 
o IBASMA e a empresa UNIVERSALPREV Softwa-
re e Consultoria Ltda. EPP - ASPPREV - CNPJ nº 
10.175.059/0001-74;

c) Objeto: contratação de empresa especializada 
locação de sistema de gestão previdenciária (RPPS), 
para atender as necessidades do IBASMA, com servi-
ços de implantação, manutenção, atualização, suporte 
técnico e treinamento de usuários;

d) Fundamento Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93 e vincula-se ao Edital e anexo da Carta Convite 
nº 001/2017;

e) Vigência: 12 meses, contados de 30 de junho de 
2019 a 30 de junho de 2020;

f) Valor: 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos 
reais);

g) NE nº 000096/19;

h) Signatários: pelo Contratante, MACILEY DOS 
SANTOS AMORIM e, pela Contratada: PEDRO CÉSAR 
DOS SANTOS.


