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Programa de anistia de juros 
e multas é lançado 

Os contribuintes que es-
tiverem com débitos de IPTU 
e demais Tributos Municipais 
poderão regularizar a situa-
ção junto à Prefeitura Muni-
cipal de Iguaba Grande com 
o benefício de redução de ju-
ros e multas. Isso porque, foi 
aprovado na Câmara Munici-
pal, uma Lei que autoriza o 
Poder Executivo a conceder 
anistia de até 100% sobre es-
ses débitos.

 De acordo com o proje-
to, só poderão aderir à anistia 
os contribuintes adimplentes 
no exercício de 2019 junto à 
Secretaria de Fazenda, além 
disso, os descontos serão 
atribuídos apenas para juros 
e multas. 

O sistema de parcela-

mento de débitos visa recu-
perar créditos tributários, com 
vencimento até 31 de dezem-
bro de 2018. 

O contribuinte ainda po-
derá parcelar a sua dívida. 
Os colaboradores terão até o 
dia 16 de setembro para ade-
rirem ao Programa.

Com essa medida, o Go-
verno visa uma arrecadação 
maior do que o esperado 
para o ano de 2019.
Parcelamento e Descontos:
Quem optar pelo pagamento 
em parcela única terá abate 
de 100% nas multas e juros.
No caso de parcelamento em 
três vezes, a redução das 
multas e juros será de 90%.
Quatro (04) a doze (12) par-
celas, desconto de 70%.

E para quem parcelar entre 
treze (13) e dezoito (18) ve-
zes, o abate nas multas e ju-
ros será de 45%.

A lei prevê que as parce-
las não poderão ser inferiores 
a quarenta reais (40,00) para 
contribuintes Pessoa Física 
e, cem reais (100,00) para 
Pessoa Jurídica.

Para aderir ao Programa 
de Parcelamento de Débitos, 
o contribuinte deve procurar 
o Secretaria de Fazenda, lo-
calizado na Rodovia Amaral 
Peixoto, na RJ 106, Centro 
da cidade, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. E aos 
sábados de 8h às 12h. 

O prazo para adesão do 
Programa é até o dia 16 de 
setembro de 2019

Trabalhadores reivindicam 
valorização da cultura local 

ALERJIGUABA GRANDE 

 O contribuinte poderá receber desconto de até 100% em débitos de 
IPTU, ISS e outros

Durante a reunião foi explanado o descaso do tratamento do poder 
público com a cultura. 

Trabalhadores, artistas e 
agentes do setor cultural do 
Noroeste fluminense reivin-
dicaram maior valorização da 
cultura local. As demandas 
foram apresentadas no dia 
23, durante encontro regional 
da Comissão de Cultura rea-
lizado no município de Mira-
cema. 

Durante a reunião, a 
exemplo de relatos ouvidos 
em outros encontros, foi ex-
planado o descaso do trata-
mento do poder público com 
a cultura. 

Outro ponto destacado 

refere-se à dificuldade de 
preservação e financiamento 
da cultura popular, uma vez 
que a região possui diversos 
grupos de folias de reis, boi 
pintadinho, mineiro-pau, jon-
go e caxambu, blocos carna-
valescos, bandas/retretas e 
capoeiras.

 De acordo com relatos, 
a região tem um potencial 
de turismo cultural enorme, 
mas, para isso, precisa de 
recursos, apoios, assessoria 
técnica para a preservação 
do patrimônio histórico e cul-
tural, entre outros.

“Essa troca com a po-
pulação é muito importante, 
por isso estamos indo ao 
encontro dos fazedores de 
cultura, ouvindo suas deman-
das e acolhendo sugestões, 
que poderão se transformar 
em ações concretas”, disse 
o presidente da comissão, 
deputado Eliomar Coelho 
(PSol).

Foi o sétimo encontro re-
gional da Comissão de Cultu-
ra da Alerj neste ano, depois 
de Baixada Fluminense, Re-
gião Serrana, Médio Paraíba, 
Leste, Costa Verde e Norte.

Foto: Divulgação

Último fim de semana de “Janjão 
na Terra da Animação” 

CABO FRIO

As duas últimas apresentações serão neste sábado (31) e domingo 
(01/09), às 17h

A mais recente monta-
gem teatral da Cia de Tea-
tro Creche na Coxia, que 
completa 40 anos em 2019, 
finaliza sua temporada aos 
fins de semana na Casa de 
Artes Usin4, em Cabo Frio. 
As duas últimas apresen-
tações serão neste sábado 
(31) e domingo (01/09), às 
17h. O espetáculo infantil 
“Janjão na Terra da Anima-
ção” conta a história de um 
clássico manipulador de bo-
necos que embarca em uma 
jornada para conhecer a 
cultura popular do nordeste 
brasileiro.

Seguindo a tradição das 
montagens da Cia de Teatro 
Creche na Coxia, o grupo 
reúne na sua ficha técnica 
o encontro de duas famílias 
de teatro: no palco, inter-
pretando e manipulando, os 
três irmãos Igor, Yuri e Yas-
min Quintanilha. Na parte 
técnica José Facury Heluy 
(texto, direção e cenário), 
Tânia Arrabal (bonecos e fi-
gurino) e Ravi Arrabal (ilumi-
nação). As músicas são de 
Rafael Sena e José Facury.  

Janjão na Terra da Ani-
mação é um espetáculo de 
teatro de bonecos, com di-
versas técnicas como bo-
necos de fio, mamulengo e 
ventríloquo, que apresenta 
um painel cultural e regional 
do nordeste brasileiro. Os 
atores alternam em interpre-
tar seus papéis e manipu-
larem as formas animadas, 
em um desafiador exercício 

de atuação, apresentan-
do de forma leve, lúdica e 
descontraída, o mundo dos 
bonecos na tradição cultural 
brasileira.

A Casa de Artes Usin4 
fica na Rua Geraldo de 
Abreu, 4, no Bairro Jardim 
Excelsior em Cabo Frio. Os 
ingressos custam R$ 20 (in-

teira) e R$ 10 (meia) e estão 
sendo vendidos na própria 
casa de espetáculos. A re-
serva de ingressos também 
pode ser feita pelo telefone 
(22) 2647-1060 ou enviando 
um e-mail para usin4artes@
gmail.com. Na compra de 
um ingresso, você também 
ganha um saco de pipoca.

Foto: Divulgação
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Servidores terão convênio com 
APIERJ

Prefeitura Municipal de 
Iguaba Grande fecha con-
vênio em parceria com a 
APIERJ (Associação Profis-
sional do Estado do Rio de 
Janeiro). O convênio assi-
nado junto ao Prefeito Van-
toil vai beneficiar todos os 
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Câmara analisa PL que incentiva 
criação de startups 

Está tramitando na Câ-
mara Municipal de Cabo Frio 
um Projeto de Lei (Nº 0220) 
que institui o Programa de 
Fomento e Desenvolvimen-
to de Empresas Inovado-
ras (startups), chamado de 
“Cabo Frio Startups”. 

De autoria do vereador 
Aquiles Barreto, a iniciativa, 
apresentada na sessão da 
noite desta terça-feira (27), 
visa instituir um ambiente 
propício para o surgimento de 
empresas de tecnologia para 
que possam, junto com turis-
mo, em médio e longo prazo, 
reduzir a dependência que 
Cabo Frio tem dos royalties 
do petróleo, gerando mais 
emprego e renda para a po-
pulação. 

Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), órgão vincu-
lado ao Ministério da Econo-
mia, revelam que no último 
ano (julho de 2018 a julho de 
2019) foram gerados 14.782 
novos empregos em Cabo 
Frio, sendo 2.285 vagas so-
mente no comércio varejista. 
Em compensação, no mesmo 
período, o setor demitiu 2.338 
pessoas, um saldo negativo 

de 53 vagas em um ano. 
Mas, proporcionalmente, 
foi a construção civil quem 
mais demitiu neste último 
ano: foram 137 contratações 
de servente de obras contra 
230 demissões no mesmo 
período, um saldo negativo 
de 67,8%. 

Pelo projeto, considera-
se startup a pessoa jurídica 
que atua na prestação de 
serviços de e-mail, hospe-
dagem e desenvolvimento 
de sites e blogs; na elabo-
ração de aplicativos e na 
comunicação pessoal em 
redes sociais, mecanis-
mos de busca e divulgação 
publicitária na internet; na 
distribuição ou criação de 
software original, por meio 
físico ou virtual, para uso em 
computadores ou outros dis-
positivos eletrônicos móveis 
ou não; no desempenho de 
gabinetes e no desenvolvi-
mento de outros elementos 
do hardware de computa-
dores, tablets, celulares e 
outros dispositivos informá-
ticos; e em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento 
ou implementação de ideia 
inovadora com modelo de 

negócios baseado na internet 
e nas redes telemáticas. 

- Com isso, nosso obje-
tivo é fomentar a economia 
criativa em Cabo Frio através 
de formação de novos em-
preendedores e investidores 
de inovações tecnológicas, 
desburocratizar a entrada de 
startups no mercado, criar um 
canal permanente de aproxi-
mação entre Governo Muni-
cipal e startups e fomentar o 
incentivo de investimento nas 
empresas digitais, entre ou-
tras ações – explica o verea-
dor autor do projeto. 

O projeto também prevê 
que campanhas e ações de 
incentivo poderão ser realiza-
das pelo Poder Executivo com 
o objetivo de estimular os in-
vestidores a aderirem ao Pro-
grama. 

A Prefeitura também po-
derá auxiliar nos procedimen-
tos necessários à simplifica-
ção e agilidade na abertura 
de empresas com natureza de 
startup, regulamentando as 
políticas de incentivo ao setor 
com a criação de um sistema 
de tratamento especial e di-
ferenciado para a startup em 
criação.

CABO FRIO

Modelo de negócio pode ser alternativa na geração de emprego e 
renda na cidade

Fotos: Divulgação

Pratos da quinta edição do Festival 
Sabores são apresentados 

 Tendo o Clube Náuti-
co como cenário, o Festival 
Sabores de Cabo Frio apre-
sentou, na noite desta ter-
ça-feira (27/8), as estrelas 
da quinta edição do evento: 
os pratos criados por mais 
de 60 restaurantes exclu-
sivamente para a festa em 
2019. 

O Festival acontece en-
tre os dias 6 de setembro 
e 6 de outubro, e promete 
deixar a cidade que inspirou 
Roberto Menescal e Ro-
naldo Bôscoli a compor “O 
Barquinho”, em 1961, ainda 
mais cheia de bossa. Afinal, 
o tema da edição é “Cores, 
Sons e Sabores”, em uma 
clara referência à Bossa 
Nova.  

Para que todos possam 
saborear os mais variados 
pratos, o festival segue o 
exemplo das edições ante-

riores, com receitas apre-
sentadas em versões ´petit´ 
(de até 200 gramas), a pre-
ços acessíveis. As entradas 
e os petiscos custam R$ 18; 
os pratos principais, R$ 24; 
e as sobremesas, R$ 15. 
Entre as criações, pratos à 
base de frutos do mar, ve-
ganos, sanduíches, tortas, 
risotos, pizzas, sorvetes... A 
expectativa é de que o movi-
mento seja ainda maior que 
o da última edição, quando 
foram vendidas mais de 40 
mil porções. 

As delícias ficarão em 
cartaz nos estabelecimen-
tos participantes durante 
todo o festival e serão ser-
vidas de acordo com o ho-
rário de funcionamento das 
casas. Uma revista com in-
formações como o descriti-
vo dos pratos, endereços e 
horários de funcionamento 

dos estabelecimentos será 
distribuída nos restauran-
tes e hotéis. A publicação 
também estará disponível 
no site do evento, além de 
poder ser baixada no celu-
lar através de um QR Code 
disponível em displays que 
estarão nas mesas dos res-
taurantes. 

A proposta do Sabores 
é apresentar a cidade du-
rante a melhor temporada, 
fora do verão. E desta for-
ma divulgar a qualidade e a 
variedade da gastronomia 
de Cabo Frio, assim como 
seus bons serviços, além 
de movimentar a economia. 
Feito em parceria com a 
rede hoteleira para incre-
mentar o turismo, o festival 
tem se consolidado como 
um dos principais produtos 
turísticos do interior do es-
tado.

CABO FRIO

Evento, que reúne mais de 60 restaurantes, acontece entre 6 de 
setembro e 6 de outubro

Fotos: Divulgação

servidores municipais e os 
dependentes, além dos apo-
sentados e pensionistas. O 
custo para o lazer será cobra-
do mensalmente, no valor de 
30 reais. Os servidores terão 
acesso as piscinas, churras-
queira, quadras, sauna e te-

atro.
O convênio é uma pro-

messa da campanha, firmada 
no início desta semana e já 
está em vigor. De acordo com 
o Prefeito a ideia é proporcio-
nar aos servidores entreteni-
mento e lazer.



04 01 a 28 de Fevereiro de 2018 FACEBOOK.COM/JORNALOCIDADAOEdição 892 • 29 de agosto de 201904

Prefeitura inicia serviços de troca 
e manutenção de iluminação 

A Prefeitura de São Pedro 
da Aldeia iniciou os serviços 
de troca de material e manu-
tenção dos postes que com-
põem o parque de iluminação 
pública das Rodovias RJ-106 
e RJ-140, em toda a exten-
são que corta o município. 
A previsão é que o trabalho 
desta quarta-feira (28) seja 
feito em cerca de 150 postes, 
totalizando 300 pontos de 
iluminação, energizando os 
pontos desligados. A equipe 
começou o serviço na Rodo-
via Amaral Peixoto, a RJ-106, 
na altura do bairro Balneário. 
Embora o serviço seja de 
responsabilidade primária do 
Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem (DER
-RJ), o Poder Público Munici-
pal deu início à execução dos 
trabalhos visando a seguran-
ça no trânsito e da população 
usuária, atendendo a pedidos 
dos moradores. O prefeito 
Cláudio Chumbinho acompa-
nhou o início das ações.

“Demos um ponto de par-

tida na Rodovia, que não é 
de competência do municí-
pio de São Pedro da Aldeia; 
pedi permissão ao Governo 
do Estado para iniciar essa 
manutenção pela Rodovia, 
porque está muito perigoso e 
temos recebido muitas recla-
mações. Vamos acender toda 
a Rodovia e, a partir de se-
gunda-feira, estamos entran-
do com um planejamento em 
todos os bairros. Cada ponto 
de luz será monitorado por 
GPS, tenho certeza que os 
moradores ficarão satisfeitos. 
Hoje, a população tem re-
clamado muito e com razão. 
Estou aqui para fazer o me-
lhor para o município de São 
Pedro da Aldeia, quero ver as 
coisas acontecerem, só que, 
às vezes, nós esbarramos 
nas burocracias do município 
e da Legislação. 

Graças a Deus, essa é 
mais uma etapa que conse-
guimos vencer e estaremos 
atendendo toda a popula-
ção”, afirmou o chefe do exe-

cutivo aldeense.
Na terça-feira (27), a em-

presa vencedora da licitação, 
a Eng3 Soluções em Enge-
nharia, fez o levantamento 
dos pontos danificados do 
parque de iluminação para 
dar início ao serviço. Os pos-
tes das rodovias estaduais de 
acesso ao município aldeen-
se serão iluminados no de-
correr da semana. 

A empresa vai realizar 
a manutenção dos postes 
de iluminação da cidade em 
duas etapas: os pontos des-
ligados serão cadastrados no 
período noturno e, durante o 
dia, será feito o serviço.

Para fazer solicitações de 
serviços relacionados à ilumi-
nação pública, a população 
pode enviar uma mensagem 
para o canal de comunicação 
da Prefeitura via aplicativo 
WhatsApp, o “Alô Cidadão”, 
que funciona pelo número 
(22) 9 9610 5040, de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 
17h.

Palestra Gratuita sobre a 
Acupuntura do Século XXI

CABO FRIOSÃO PEDRO DA ALDEIA 

A previsão é que o trabalho seja feito em cerca de 150 postes
totalizando 300 pontos de iluminação “Cristais Radiônicos proporcionam o equilíbrio físico e emocional”

Você sabia que existe um 
método de dissolver de forma 
rápida vícios, pensamentos 
obsessivos, raiva, medo, ran-
cor, mágoa, ressentimento, 
e todo tipo de traumas do 
passado? Pode até parecer 
“milagre”, mas a explicação é 
científica. 

A nova ferramenta cha-
ma-se Cristais Radiônicos, 
que atua com os princípios 
da física quântica e emite 
uma determinada freqüência 
eletromagnética. O professor 
e terapeuta Wagner Couto 
estará em Cabo Frio para 
apresentar a técnica e tirar 
dúvidas, nesta segunda-feira, 
dia 02 de setembro, às 19 ho-
ras, no espaço de eventos do 
Cereall Gourmet. 

A técnica de Reprogra-
mação Psicoemocional via 

Cristais Radiônicos surgiu 
em 2008. Como dizia Carl 
Jung, “tudo depende de 
como vemos as coisas, e não 
de como elas são”. Baseado 
no legado dos chineses de 
conceituação dos pontos dos 
meridianos, o Professor e 
engenheiro Raul Breves, co-
meçou a utilizar a radiestesia 
e radiônica, aliadas às téc-
nicas de programação Neu-
rolinguística e a psicologia 
do Destino Familiar (do Dr. 
Leopoldo Szondi), com resul-
tados surpreendentes, já que 
o corpo recebe a freqüência 
eletromagnética, que conti-
nua sendo emitida no orga-
nismo por um bom período.

A técnica usa os pontos 
de acupuntura, onde são 
aplicados “sem dor”, os mi-
cro cristais com programa-

ções de cura e liberação de 
padrões negativos físicos e 
emocionais. A intenção de 
cura do terapeuta, aliada a 
energia de 8.500 a 10 mil an-
gstrons (unidade de compri-
mento de onda) dos Cristais 
Radiônicos, potencializa os 
efeitos do tratamento de ma-
neira extraordinária.

 A palestra é aberta ao 
público, e vem ao encontro 
da expectativa de terapeu-
tas e admiradores da técni-
ca, que poderão contar aqui 
na Região dos Lagos, com o 
curso de Cristais Radiônicos, 
que acontecerá no mês de 
outubro. 

O espaço de eventos do 
Cereall fica à Rua José Boni-
fácio, 28, Centro, Cabo Frio. 
Mais informações pelo telefo-
ne/zap (22) 99786-7650.

Foto: Divulgação


