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Unidades de Saúde de Iguaba Grande
 realizaram mais de 150 mil atendimentos em 2018

Vice-Prefeito de Iguaba Grande se reúne com o
 Governador Wilson Witzel e Prefeitos da Região dos Lagos

ERRATA

Na edição 761 de 11 de janeiro de 
2019,  nas páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,  
onde se lê,  edição 760 de 11 de janeiro 
de 2019,  leia se: edição 761 de 11 de 
janeiro de 2019.
_______________________________

ERRATA IBASMA

Na edição 760 de 09 de janeiro de 
2019,  na página 02,  onde se lê, Porta-
ria 03 de 08 de janeiro de 2018,  leia se: 
Portaria 03 de 08 de janeiro de 2019.



 02  Edição 762 • 14 de Janeiro de 2019

As matérias enviadas para o jornal devem ser assinadas 
e constar RG. O conteúdo é de inteira responsabilidade 
do respectivo

Fundadora Elza Mª de A. Costa

Jornalista Responsável
Sergio Luiz Costa DTR/RJ: 1693/08/07

Circulação: Costa do Sol (Região dos Lagos)

Araruama | Iguaba Grande | 

São Pedro Saquarema | Cabo Frio 

|  Arraial do Cabo | Búzios

 Rio das Ostras | Silva Jardim 

Maricá | Quissamã | Carapebus | Macaé

Contatos
(22) 99835-2200  |  (22) 99749-4433
Email Geral: lagosnoticia@hotmail.com

Licença Amb: publicacao.ln@gmail.com

Direção: Regina Helena Costa

Empresa: Saquarema Notícias Ltda |  CNPJ: 01.637.014/0001-83
Produção

RHC Comunicação Eireli ME

Colaboração

 Fernanda Guterres | Thaís Barbosa
Willian Fernandes  | Tamirys Mello 

Nathália Duarte

Sede da Redação:
Rua Conselheiro Macedo Soares - 117 

Sala 212 - Centro - Araruama - RJ

EXPEDIENTE

Casa do Artesão tem novo horário
 de funcionamento, em São Pedro da Aldeia

A Casa do Artesão 
de São Pedro da Aldeia 
terá novo horário de 
funcionamento a partir 
desta quarta-feira (16). 
O espaço, localizado 
na Praça Hermógenes 
Freire da Costa, no 
Centro da cidade, pas-
sará a funcionar das 
18h às 23h, de terça-
-feira a domingo, até 

o dia 10 de março, do-
mingo após o Carnaval, 
quando se encerra ofi-
cialmente a alta tempo-
rada. De acordo com o 
subsecretário de Turis-
mo, Luiz Carlos Rocha, 
o novo horário atende à 
reivindicação dos pró-
prios artesãos, que ve-
rificaram a necessidade 
da mudança.

Vice-Prefeito de Iguaba Grande se 
reúne com o Governador Wilson Witzel e 

Prefeitos da Região dos Lagos

O Governador Wil-
son Witzel, junto com o 
Vice-Governador Cláu-
dio Castro e Secretário 
de Turismo Estadual 
Otávio Leite, se reuni-
ram com os prefeitos e 
Secretários de Turismo 
da Região dos Lagos 
neste sábado (12), no 
Aeroporto Internacional 
de Cabo Frio, e dentre 
os projetos de governo 
está atender as cidades 
uma vez por semana 
para suprir as deman-
das da Região. O Vi-
ce-Prefeito Leandro 
Coutinho e o Secretário 
Municipal de Turismo 
Marco Aurélio Gama 
estiveram presentes no 
encontro.Na ocasião, o 
Witzel recepcionou os 

turistas argentinos que 
vieram de Buenos Ai-
res para a Região e fez 
uma reunião de traba-
lho para tratar das prin-
cipais demandas, com 
o objetivo de integrar 
as cidades e orientar os 
prefeitos e secretários 
de turismo. 

Otimista, Wilson 
ressaltou projetos so-
bre segurança pública, 
melhorias nas estradas, 
na área da educação 
e sobre o programa 
Avança RJ, mostrando 
as possibilidades de in-
vestimentos no Rio de 
Janeiro, mas, também 
falou sobre resoluções 
déficits, para que pos-
sam ser feitos futuros 
investimentos. 

Estado do Rio dE JanEiRo

PREfEituRa MuniciPal dE iguaba gRandE 
coMissão PERManEntE dE licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/ 2019

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de Manutenção Corretiva 
e Preventiva dos equipamentos de ar condicionado, 
refrigerador e bebedouro do Pronto Socorro, UBS, Po-
liclínica, CAPS, Materno Infantil, Secretaria de Saú-
de, Centro de Reabilitação, Florescer e Academia da 
Saúde, em conformidade com o processo administra-
tivo nº 4736/2018.

Data da abertura: 25 de janeiro de 2019 às 10 h.
__________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/ 2018

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) km 
utilitário em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte, em conformidade com 
o Processo nº 5024/2018. 

Data da abertura: 28 de janeiro de 2018 às 15 h. 

Local de Retirada: Sala da Comissão de Licita-
ção situada à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2275 – Cen-
tro – Iguaba Grande. Os editais e seus anexos serão 
entregues aos interessados no local acima citado, no 
horário de 9:00 às 17:00h, com a permuta de 01(uma) 
resma de Papel A4 por edital. Maiores informações 
pelo telefone (22) 2624-3275 R. 218 e 219.
__________________________________________

Prefeitura realiza II
 Mostra de Teatro de Araruama

A Prefeitura de Ara-
ruama, através da Su-
perintendência de Cul-
tura, realizará nos dois 
últimos finais de sema-
na do mês de Janeiro, 
a II Mostra de Teatro 
de Araruama. No total, 
seis grupos teatrais da 
Região dos Lagos se 
apresentam no palco 
do Teatro Municipal 
Prefeito Graciliano Tor-
res Quintanilha.

No primeiro final 
de semana do festival, 
sexta-feira, dia 18, às 
20h, a Oficina de Tea-
tro Mônica Abreu conta 
a história de Aladdin. 
Sábado, dia 19, sobe 
ao Palco o Grupo Es-
paço Cultural Fernando 
Campos, com a peça 

Minha Infância Querida, 
às 20h. Já no domingo, 
dia 20, a encenação 
Vivências Insólitas é 
apresentada pelo Gru-
po Teatral Máscaras 
Ocultas.

Abre a Programa-
ção do segundo final de 
semana do Festival, o 
Grupo Teatrama, com 
a peça O Dia em Que 
a Cuca Comeu A Noi-
te, na sexta-feira, 25, 
às 20h. No sábado, 26, 
a Quarto Cinco Cia de 
Teatro apresenta o es-
petáculo, Chaves, às 
20h. No último dia da 
Mostra, domingo, 27, 
às 20h, o grupo Gene 
Insano CIA de Teatro, 
encena o drama Géne 
Fou Cabarét.
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Prefeitura de São Pedro da Aldeia
 inicia emissão de guias do IPTU 2019 nos mercados

A população de 
São Pedro da Aldeia 
conta com quatro no-
vos pontos externos 
para a retirada das 
guias de pagamento do 
Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 
2019. A Prefeitura da 
cidade, por meio da 
Secretaria de Fazenda, 
disponibiliza uma es-
trutura para atender os 
contribuintes no Ataca-
dão, no bairro Campo 
Redondo; no Costazul 
Supermercados, na 
Nova São Pedro, no 
Mercado Tropical, no 
São João, e no Super-
mercado Terê Frutas, 
no Centro. Os atendi-
mentos nos mercados 

acontecem de segunda 
a sexta-feira, das 14h 
às 20h. O contribuinte 
que optar pela quitação 
em cota única recebe-
rá 10% de desconto, 
para pagamentos até 
o dia 28 de fevereiro, 
e 5% de desconto para 
pagamentos até 29 de 
março. O parcelamento 
pode ser feito em até 
8x. Quem tiver acesso 
à Internet pode emitir 
suas guias de paga-
mento por meio do por-
tal da SEFAZ (http://
fazenda.pmspa.rj.gov.
br/) e do site oficial da 
Prefeitura (http://www.
pmspa.rj.gov.br). É 
possível ainda obter as 
guias no setor de aten-

dimento da Secretaria 
de Fazenda, localiza-
do na Rua Marques da 
Cruz, nº 61, no Centro; 
solicitar por telefone, 
no número (22) 2621 
1559, ramais 229 para 
IPTU, 267 para Dívida 
Ativa e 219 para Tribu-
tos Mobiliários, ou pelo 
e-mail sefaz@pmspa.
rj.gov.br.

Com o objetivo de 
descentralizar o servi-
ço e ampliar a oferta de 
atendimentos de IPTU, 
todas as Secretarias 
Municipais e sedes ad-
ministrativas ligadas ao 
Poder Público Munici-
pal também estão emi-
tindo as guias de quita-
ção do imposto.

Unidades de Saúde de Iguaba Grande realizaram
 mais de 150 mil atendimentos em 2018

No ano de 2018, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Iguaba Gran-
de realizou um árduo 
trabalho, através das 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), Policlínica, Uni-
dade Materno-Infantil 
, Centro Geriátrico e 
CER Flore’ser. Além 
disso, esse ano teve 
uma novidade que foi o 
programa remédio em 
casa, que iniciou em 
novembro e já foram 
entregues mais de 120 
receitas.

As UBS oferecem 
os serviços de consul-
tas com enfermeiros, 
clínico geral e cirurgião 
dentista, além de mar-
cação para especiali-
dades na policlínica. Ao 
todo, as oito unidades 
realizaram 51.578 aten-

dimentos.  A UPA de 
Iguaba Grande foi ha-
bilitada pelo Ministério 
da Saúde em agosto de 
2018, e atendeu 75.448 
pacientes, sendo 1.773 
de urgência com obser-
vação de 24 horas em 
atenção especializada, 
72.298 por médicos es-
pecializados em urgên-
cia/emergência e 1.377 
consultas ortopédicas 
com imobilização pro-
visória.

A Policlínica Mu-
nicipal conta com as 
especialidades de an-
giologia, cardiologia, 
dermatologia, endocri-
nologia, metabologia, 
gastroenterologia, in-
fectologia, nefrologia, 
neurologia adulta e 
infantil, oftalmologia, 
ortopedia, psiquiatria, 
urologia, cirurgia ge-
ral e nutricionista. Já a 

Clínica Materno Infantil 
possui pediatria, gine-
cologia, obstetrícia e 
mastologia. O Centro 
Geriátrico atende a or-
topedia, otorrinolarin-
gologia, clínica geral 
especialista em geria-
tria, fisioterapia e fono-
audiologia. Todas es-
sas 25 especialidades 
somaram 23.940 aten-
dimentos. Além disso, 
há no município o CER 
Flore´Ser – Centro Es-
pecializado em Reabili-
tação Física e Intelectu-
al, que realizou 10.778 
atendimentos em 2018.

Além de todos es-
ses serviços, as unida-
des também realizam o 
planejamento familiar, 
onde após um acompa-
nhamento com o espe-
cialista, disponibilizam 
a inserção do DIU e a 
vasectomia.
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