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Prefeitura de Araruama realiza o 
“Outlet na Praça”

A Prefeitura de 
Araruama através da 
Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co, Cultura, Turismo e 
Esporte e Lazer reali-
zou no útimo domingo 
(11), o Outlet na Pra-
ça Antônio Raposo.

Outlet é a denomi-
nação para um mercado 
de vendas a varejo, no 

qual produtores, indús-
trias e lojistas vendem 
seus produtos direta-
mente ao público, e ge-
ralmente com um preço 
inferior ao que é ofere-
cido nas lojas. Pelo fato 
de promover vendas a 
varejo, existe a redução 
dos custos de propa-
ganda e manutenção, 
o que possibilita ven-

der marcas comerciais 
a preços mais acessí-
veis do que geralmen-
te são encontrados.

O objetivo é estimu-
lar o desenvolvimento 
econômico e turístico, a 
inovação cultural, assim 
como proporcionar aos 
lojistas uma nova práti-
ca de comercialização 
em nossa Araruama.

Aniversário de 403 anos de 
Cabo Frio

Nesta terça-fei-
ra (13) o município de 
Cabo Frio completa 
403 anos de fundação. 
Para não deixar que a 
data passe em branco, 
a Prefeitura preparou 
uma programação mais 
tradicional, com alvo-
rada, hasteamento das 
bandeiras e retretas, 
entre outras atrações 
familiares. A programa-
ção começou às 7h com 
alvoradas em Cabo 
Frio e Tamoios com as 
bandas Santa Helena 
e XIII de Novembro. 

Além da progra-

mação oficial, outras 
atividades também 
acontecerão em come-
moração ao aniversário 
de 403 anos de Cabo 
Frio. A Secretaria de 
Cultura vai promover 
o projeto “Música na 
Fonte”, que acontece-
rá na Fonte do Itajuru 
com o músico Júnior 
Carriço, o grupo Capo-
eira Ilê, e participação 
do projeto “Vozes da 
Rua”. A entrada é gra-
tuita e aberta ao públi-
co de todas as idades.

Já a Secretaria de 
Turismo vai promover 

o projeto “Caminhos da 
História Especial”, com 
trajetos a pé, de ônibus 
e de barco, pelos prin-
cipais pontos turísticos 
e históricos de Cabo 
Frio. A ação será coor-
denada pela Superin-
tendência de Turismo 
Histórico e Social, em 
parceria com a Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana, com o curso pre-
sencial de História da 
Universidade Estácio 
Cabo Frio, Auto Viação 
Salineira e a Associa-
ção de Passeios de 
Barcos de Cabo Frio. 

Prefeitura de Búzios cria a Área de Proteção 
Ambiental do Mangue de Pedras

Nesta sexta-feira (9) 
foi publicado no Boletim 
Oficial o decreto nº1059 
assinado pelo prefei-
to André Granado que 
cria a Área de Proteção 
Ambiental Mangue de 
Pedras (APA Mangue 
de Pedras).  Esta for-
mação geológica com-
põe um dos 3 exem-
plares existentes no 
mundo e está localiza-

da na parte continental 
do município, na Praia 
Gorda, bairro Rasa.

A instituição desta 
APA é uma antiga as-
piração da população 
local formada por rema-
nescentes de quilom-
bolas e ambientalistas 
da cidade. A decisão 
em transformar a área 
em APA, considerou 
o aspecto sustentável 

desta unidade de con-
servação, prevista no 
Sistema Nacional de 
Unidade de Conserva-
ção, onde poderão ser 
exercidas as atividades 
de visitação, recreação, 
interpretação, educa-
ção e pesquisa cientí-
fica, além de possibili-
tar o desenvolvimento 
do turismo ecológico 
no interior da APA.

Todas as ativida-
des econômicas sus-
tentáveis, só poderão 
ser iniciadas, após a 
criação do plano de 
manejo participativo, 
mediante a criação 
do Conselho Gestor.
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A Prefeitura Munici-
pal, através da Secreta-
ria de Saúde, realizará 
até o dia 17 de novem-
bro, a Campanha de 
Intensificação contra a 
Febre Amarela. A medi-
da é uma determinação 
da Secretaria de Esta-
do de Saúde, devido 
ao risco de ocorrência 
de novos casos de do-
ença diante do grande 
número de não vacina-
dos em todo Estado.

A Campanha de 
Intensificação contra a 
Febre Amarela foi ado-
tada considerando fato-
res como a temperatu-
ra elevada e o cenário 
enfrentado pelo Esta-
do, nos anos de 2017 
e 2018, onde vários 
casos de febre amarela 
silvestre foram regis-
trados, evidenciando a 
gravidade e magnitude 
da doença que ocor-
re em decorrência 

da transmissão urba-
na, através do mos-
quito Aedes Aegypti.

Desta forma, a Co-
ordenação de Saúde 
Coletiva de Araruama 
disponibilizou 13 Uni-
dades de Saúde do 
município, para reali-
zação da campanha, 
são eles: Fazendinha, 
Ponte dos Leites, Itati-
quara, Mataruna, São 
Vicente de Paulo, Pa-
racatú, Sobradinho, 

Boa Vista, Bananeiras, 
CIMI (só para gestan-
tes e crianças até 12 
anos), Iguabinha, Praia 
Seca e Morro Grande.

Vale destacar que, 
além de tomar a vaci-
na, é muito importante 
que as pessoas façam 
regularmente a limpe-
za geral em suas resi-
dências, para eliminar 
qualquer recipiente que 
possam servir como 
criadouro de mosquito.
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