
Ano 22 | Nº885 | 15 de agosto de 2019 | facebook.com/lagosnoticia | lagosnoticia.com.brR$ 1,00 | Região dos Lagos 

Nesta edição

Pág.03

Pág.04

Festa no Polo Rural é atração no feriado 
da Independência em São Pedro

Com uma programação elaborada para toda a família, o público participante terá um dia inteiro 
de lazer e muita diversão no Polo Rural aldeense. 

Comsercaf destina mais 9 
toneladas de pneus para 
reciclagem

Pág.02

Dia Nacional do Controle do 
Tabagismo alerta sobre riscos 

Foto: D
ivulgação

Pág.02

Último dia para inscrição para 
Concurso Público Araruama

Comemoração ao incentivo do 
aleitamento materno agita Iguaba Grande

Moradores participaram de palestras sobre os benefícios da amamentação materna e sobre a 
desmistificação do uso da mamadeira. Pág.03

Pág.03

Prefeitura oferece curso 
preparatório para professores

Foto: D
ivulgação



02 01 a 28 de Fevereiro de 2018 FACEBOOK.COM/JORNALOCIDADAOEdição 885 • 15 de agosto de 201902

Dia Nacional do Controle do 
Tabagismo alerta sobre riscos 

O Programa Nacional de 
Combate ao Fumo aconte-
cerá no dia 29 de agosto em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) de Iguaba 
Grande e a Coordenadora 
do Programa estará na Praça 
Edyla Pinheiro, no bairro Es-
tação.

 A iniciativa da Prefeitura 
Municipal, através da Secre-
taria de Saúde, tem como ob-
jetivo oferecer gratuitamente 
o tratamento para abandonar 
de vez as complicações do 
cigarro.

Durante o Dia do Com-
bate ao tabagismo serão 
distribuídos panfletos, e es-
clarecimentos a respeito do 

tratamento. Além disso, pa-
lestras serão ministrados por 
enfermeiros capacitados pelo 
Estado, que irão abordar os 
riscos e os tratamentos.

Um levantamento do Mi-
nistério da Saúde, divulgado 
em maio deste ano, aponta 
que cerca de 9,3% dos bra-
sileiros afirmavam ser fuman-
tes em 2018. 

Os dados apontam uma 
queda significativa no núme-
ro de usuários, que em 2006, 
eram de 15,6% da população, 
de acordo com a Pesquisa de 
Vigilância de Fatores de Ris-
co e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefô-
nico (Vigitel).

Ainda assim, a Coordena-
dora da Secretaria Municipal 
de Saúde e Enfermeira Mô-
nica Gonçalves, encontrou a 
necessidade de divulgação 
do trabalho antitabagismo no 
município Iguabense. ‘’Parar 
de fumar traz qualidade de 
vida ao indivíduo, e evita do-
enças crônicas não transmis-
síveis = DCNT, como, câncer, 
hipertensão, diabetes, do-
enças respiratórias crônicas 
como asmas.

 ’’ – Explica. Os pacientes 
que procurarem tratamento 
serão avaliados por médicos, 
e encaminhados à Academia 
da Saúde, que fica localizado 
no bairro Boa Vista.

Mombaça receberá o Domingo Feliz
A Prefeitura de Saquare-

ma, por meio da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Turismo, 
convida a população para 
mais uma edição do Domingo 
Feliz. Desta vez, a ação será 
na Mombaça, no próximo dia 
18 de agosto.

O projeto Domingo Fe-
liz terá início a partir das 14 
horas e contará com diver-
sas brincadeiras, equipe de 
animação, pipoca, algodão 
doce, brinquedos, gincana e 
muito mais. Para os pais, ha-
verá aferição de pressão arte-
rial, e medição de glicose.

Durante a ação, haverá 
orientação aos responsáveis 
para a carteira de vacinação 
das crianças. É importante 
que seja levada a caderneta 

de vacinação para saber se 
a criança está (ou não) com 
vacinas atrasadas. Caso haja 
alguma vacina em falta, o 
profissional de saúde fará a 

orientação para que seja pro-
curado o Posto de Saúde do 
bairro. O evento Domingo Fe-
liz será realizado no Campo 
da Mombaça.

1° Campeonato Indústria e 
Comércio de Futsal 2019

Vai começar o 1º Cam-
peonato Indústria e Comér-
cio de Futsal 2019, em Silva 
Jardim. A abertura do torneio 
acontece na próxima terça-

feira (20), a partir das 19h, no 
Ginásio Poliesportivo Jorge 
Mendonça.

 A competição será reali-
zada pela Prefeitura de Silva 

Jardim, através da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 
Os grupos e os confrontos da 
rodada de abertura já foram 
definidos. 

SAQUAREMAIGUABA GRANDE

SILVA JARDIM

Durante o Dia do Combate ao tabagismo serão distribuídos panfletos, e 
esclarecimentos a respeito do tratamento

Último dia para inscrição para 
Concurso Público Araruama

Termina amanhã (16) o 
prazo de inscrição para o 
Concurso Público da Pre-
feitura Municipal de Araru-
ama.Será admitida a inscri-
ção somente via Internet, 

no endereço eletrônico, 
www.incpconcursos.org.br 
até hoje, dia 16 de agosto. 

Os editais encontram-
se disponíveis no Portal da 
Transparência. 

Acesse através dos 
links abaixo:

Edital Geral: https://
bit.ly/2OwRPxD; Edital 
Guarda Civil: https://bit.ly/
318caL3

ARARUAMA
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Comemoração ao incentivo do 
aleitamento materno agita o Vila Nova

Cerca de 60 morado-
res do bairro Vila Nova, em 
Iguaba Grande, compare-
ceram a comemoração ao 
incentivo do Aleitamento Ma-
terno, na tarde desta quarta-
feira (14), na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) local. 

Eles participaram de pa-
lestras sobre os benefícios da 
amamentação materna e so-
bre a desmistificação do uso 
da mamadeira. Além disso 
receberam orientações com 
dentistas sobre os cuidados 
com a dentição logo nos pri-
meiros dentes. Cartilhas, pas-

tas de dentes e camisinhas 
foram distribuídos para a po-
pulação. A criançada se diver-
tiu e aprendeu com o teatro 
de bonecos humanos Mickey 
e Minie, que ensinaram sobre 
alimentação saudável e seus 
benefícios.

Os moradores locais 
aprovaram a iniciativa da Pre-
feitura Municipal, por meio da 
Secretaria de Saúde, que se-
gue o calendário do Ministério 
da Saúde. 

Dona Jocinéia dos San-
tos tem 4 netos e afirma que 
nunca teve nenhum even-

Foto: Divulgação

to como esse na Vila Nova. 
Para ela, é importante ‘’nunca 
teve nada. Agora está tendo 
com a Enfermeira Fernanda 
e esse Governo. A equipe é 
ótima 10.

 Tenho 3 filhos, amamen-
tei todos. Estou aqui pelos 
meus netos. Tudo que apren-
di hoje irei passar para meus 
filhos. ’’ – Conta a moradora.

De acordo com a Direção 
da Unidade Básica, Cintia P. 
Assis, a semana da amamen-
tação irá passar por todas as 
UBS do Município, seguindo 
um cronograma.

IGUABA GRANDE

Festa no Polo Rural é atração no 
feriado da Independência

A Prefeitura de São Pe-
dro da Aldeia preparou uma 
programação festiva que vai 
movimentar o Polo Rural da 
cidade durante o feriado da 
Independência do Brasil, ce-
lebrado no dia 07 de setem-
bro. A festa terá início com a 
tradicional Cavalgada da In-
dependência, com concentra-
ção prevista para as 10h. Os 
shows musicais que coman-
darão a festa no polo da Cruz 
começam a partir das 13h. 
O destaque é o cantor Frank 
Aguiar, que agita o público 
a partir das 21h. As provas 
dos Três Tambores e do Laço 
Comprido também farão par-
te das festividades. A entrada 
é gratuita.

O prefeito Cláudio Chum-
binho falou sobre a iniciativa. 
“Essa é uma festa tradicional 
na cidade, então nos empe-
nhamos para fechar atrações 
dentro da nossa realidade 
financeira e continuar cele-
brando a data. Todas as Se-
cretarias estão envolvidas na 
realização desse evento; nos-
so feriado terá uma progra-

mação extensa”, destacou.
Com uma programação 

elaborada para toda a fa-
mília, o público participante 
terá um dia inteiro de lazer e 
muita diversão no Polo Rural 
aldeense. Os shows musicais 
ficam por conta da banda Os 
Piratas e dos cantores Nagza 
Reis e Adriano Marques, que 
se apresentarão ao decorrer 
do dia, e de Frank Aguiar, a 
partir das 21h. A prova dos 
Três Tambores e a prova do 

Foto: Divulgação

Laço Comprido completam a 
programação.

Para o evento, uma estru-
tura especial será montada no 
Polo Rural de São Pedro da Al-
deia, localizado na Estrada da 
Cruz, na zona rural, em uma 
área de 480milm². 

A festa vai contar com 
palco para shows, banheiros 
químicos, aérea kids, com 
brinquedos infláveis e praça 
de alimentação, além de esta-
cionamento.

SÃO PEDRO DA  ALDEIA

Governo deve mandar à Alerj legislação 
para simplificar pagamento de tributos

O Governo do Estado 
pretende enviar ainda este 
ano um projeto de simplifica-
ção tributária à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj). O objetivo 
é reduzir a burocracia no pa-
gamento e na arrecadação de 
impostos. O anúncio foi feito 
pela Secretaria estadual de 
Fazenda nesta quarta-feira 
(14/08) durante a instalação 
da Frente Parlamentar para 
Revisão da Carga Tributária, 
no Auditório Senador Nelson 
Carneiro localizado no edifí-
cio anexo ao Palácio Tiraden-
tes.

De acordo com o asses-
sor especial da Secretaria 
de Fazenda, Márcio Ferreira 
Bernardino, a ideia do Exe-
cutivo é simplificar as normas 
tributárias e diminuir o núme-
ro de impostos a serem pa-
gos. Segundo ele, a medida 
não necessariamente reduz 
a carga tributária, mas facilita 

o pagamento e a arrecada-
ção de tributos. “Existe dentro 
do Governo a verificação da 
necessidade de simplificação 
da legislação tributária e das 
obrigações acessórias que o 
contribuinte tem que apresen-
tar. Nós queremos que haja 
uma redução na quantidade 
de alíquotas que são cobra-
das e enxugar a quantidade 
de normas a serem seguidas. 
Estamos desenvolvendo a mi-
nuta desse projeto de lei para 
ser encaminhado à Alerj, eu 
acredito, ainda este ano”, re-
velou Bernardino.Segundo a 
consultora jurídica da Federa-
ção das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), Priscila Hai-
dar Sakalem, a simplificação 
tributária aumentaria a efici-
ência das empresas e redu-
ziria o custo de empreender 
no Estado do Rio de Janeiro. 
“A simplificação tributária re-
duziria as horas que as em-
presas gastam para entender 

como pagar os tributos. As-
sim, evitaríamos, por exem-
plo, despesas com multas e 
juros que as empresas pa-
gam por não terem conheci-
mento de regras que não são 
claras. Um estudo do Banco 
Mundial mostra que em 2019 
o Brasil é um dos piores pa-
íses em eficiência tributária. 
Nós temos as empresas com 
o maior número de profissio-
nais dedicados às legislações 
tributárias para evitar o risco 
de pagar errado”, criticou.

Frente quer estado mais 
competitivo: Uma pesquisa 
da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) 
relata que aproximadamen-
te 45% dos gastos das em-
presas no estado são com 
impostos. Segundo o levan-
tamento, o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) é o tributo 
que mais onera o setor pro-
dutivo.

ALERJ
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Prefeitura oferece curso 
preparatório para professores

A Prefeitura de Saqua-
rema, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação e 
Cultura, iniciou nesta segun-
da-feira, dia 12 de agosto, 
as inscrições para um novo 
curso preparatório no Centro 
de Capacitação Vinícius Vidal 

França.
O curso possui 150 vagas 

e é voltado aos professores 
de Saquarema que farão con-
curso para professores em 
Araruama. É gratuito e come-
çará no dia 22 de agosto, de 
segunda a sexta-feira, com 

intensivo aos sábados. Para 
a inscrição basta comparecer 
no Centro de Capacitação Vi-
nícius Vidal França com iden-
tidade e CPF, até hoje, 16/08. 
O Centro de Capacitação fica 
na Rua Tiá Mello, 25, em São 
Geraldo, Bacaxá. 

SAQUAREMA 
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Comsercaf destina mais 9 toneladas 
de pneus para reciclagem

Nesta quarta-feira (14), 
a Companhia de Serviços 
de Cabo Frio (Comsercaf) 
vai encaminhar cerca de 9 
toneladas de pneus para re-
ciclagem. Por meio do pro-
jeto “Logística Reversa”, os 
pneumáticos recolhidos nas 
borracharias de Cabo Frio 
serão enviados à Reciclanip, 
empresa responsável pela 
reutilização, localizada em 
São Paulo.  Desde o início do 
ano, cerca de 200 toneladas 
já foram descartadas corre-
tamente.

O projeto acontece em 
parceria com a Associação 
Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (ANIP). A Com-
sercaf fica responsável por 

fazer a coleta dos pneus, e 
armazenamento, até que a 
Coordenadoria Municipal de 
Meio Ambiente faça o agen-
damento do envio do mate-
rial junto a RECICLANIP.

Durante o processo de 
reaproveitamento, os pneus 
serão triturados. Na maio-
ria das vezes, são utilizados 
como combustível alternativo 
para as indústrias de cimen-
to, mas podem ainda, ser 
usados na fabricação de so-
lados de sapatos, borrachas 
de vedação, dutos pluviais, 
pisos para quadras polies-
portivas e industriais, e tape-
tes para automóveis.

“Graças a esse proje-
to, não encontramos mais 

pneus jogados pelas ruas da 
cidade. Com o descarte cor-
reto, esse material deixa de 
servir como foco de reprodu-
ção de vetores e contamina-
ção ambiental, proporciona 
economia de energia e re-
curso naturais” – fala Dario 
Guagliardi, presidente da 
Comsercaf.

A população também 
pode colaborar com o pro-
grama, levando os pneus 
ao depósito da Comsercaf, 
localizado na Rua dos Siris, 
45, na Ogiva. 

Em casos de grande 
quantidade do material, a re-
tirada pode ser programada 
pelo do telefone (22) 2648-
8906 ou 2648-8907.

CABO FRIO

Foto: Divulgação


