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PROERD forma alunos da rede municipal de Saquarema

No último sábado 
(24), a Prefeitura de 
Saquarema, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Educação e 
Cultura, realizou a for-
matura dos alunos da 
rede municipal junto 
ao Programa Educa-
cional de Resistência 
às Drogas – PRO-
ERD, promovido pela 

Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro.

A ação aconteceu 
no Saquarema Fute-
bol Clube e reuniu au-
toridades municipais, 
policiais e familiares 
para a entrega de Cer-
tificados. Nesta etapa, 
494 alunos do 5° ano 
receberam os Certifica-
dos de formatura e con-

clusão do PROERD.
O Programa é uma 

integração entre Escola, 
Família e Polícia e é de-
senvolvido com lições 
que ensinam o aluno a 
compreender e refletir 
sobre consequências 
de escolhas levando-o 
a optar por decisões 
seguras e responsá-
veis, além de ensinar 

estratégias de resis-
tência ao oferecimento 
de drogas bem como 
prevenção ao bullying.

O programa é rea-
lizado a cada semes-
tre e, ao final de cada 
etapa, os alunos fazem 
uma redação sobre os 
temas ensinados. Para 
incentivar ainda mais 
os alunos, os melhores 

textos são premiados 
ao final de cada forma-
tura. Cada aluno par-
ticipante do PROERD 
recebe uma apostila de 
estudos, fornecida pela 
Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro e 
pela Imprensa Oficial 
do Estado do Rio de Ja-
neiro. Após a formatura, 
o aluno passa a ser um 

multiplicador de boas 
informações, sendo 
capaz de atuar em seu 
círculo social e familiar 
como um agente disse-
minador de ações con-
tra as drogas e bullying. 
A Prefeitura de Saqua-
rema apoia o desen-
volvimento de ações 
preventivas aos alu-
nos da rede municipal.
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Festival Inclusivo de Capoeira da Região dos Lagos 
aconteceu em Iguaba Grande

O Grupo de Capo-
eira Muzenza realizou 
o I Festival Inclusivo 
de Capoeira da Re-
gião dos Lagos que 
reuniu as instituições 
da APAE na Quadra 
Poliesportiva Oswal-
do Antunes Neves, no 
Boa Vista. O evento 
contou com a Gradu-
ação dos alunos, pre-

miação dos mestres 
visitantes, samba de 
roda e maculelê, que 
são atividades que 
fazem parte da ca-
poeira, além disso, o 
grupo da Associação 
Cultura em Foco pre-
senteou autoridades 
com seus artesanatos.

O Grupo é coor-
denado pelo Mestre 

Curumin, que é capoei-
rista há 25 anos e tra-
balha em Iguaba Gran-
de com inclusão há 10 
anos. Hoje possui mais 
de 60 alunos de 4 nú-
cleos espalhados pe-
los municípios. O Mes-
tre Curumim afirma 
que a Capoeira é im-
portante para o desen-
volvimento dos alunos. 

Prefeitura de Araruama participa da 4ª Revisão 
Quinquenal da Concessionária Águas de Juturnaíba 

A Agência Regu-
ladora de Energia e 
Saneamento Básico 
do Estado do Rio de 
Janeiro (AGENERSA) 
realizou na manhã da 
última quarta-feira (21), 
a 4ª Revisão Quinque-
nal da Concessionária 
Águas de Juturnaíba. O 
evento foi realizado no 
auditório da Universi-
dade Candido Mendes 
reunindo autoridades, 
empresas e institui-
ções. A audiência teve 
como objetivo traçar o 
plano de investimentos 

para os próximos cin-
co anos (2019–2023).

Na ocasião, o supe-
rintendente da Conces-
sionária Águas de Ju-
turnaíba, Carlos Alberto 
Gontijo, apresentou 
através de slides todos 
os avanços e  serviços 
realizados pela empre-
sa  nos municípios de 
Araruama, Saquarema 
e Silva Jardim relacio-
nados à  distribuição de 
água, coleta e tratamen-
to de esgoto, desde que 
assumiu a concessão 
em 1998, além disso 

também foi  exemplifica-
do  ao público presente 
os projetos que estão 
em andamento e as fu-
turas construções como, 
por exemplo, as Esta-
ções  de  Tratamento de 
Esgoto (ETE’s)  no dis-
trito de Praia Seca  e no  
bairro Novo Horizonte.

A prefeita de Ara-
ruama, Livia de Chi-
quinho, participou do 
evento e ressaltou a 
importância da parce-
ria público-privada para 
benefício da população 
de forma satisfatória. 

Cultura de Iguaba Grande realiza exposição alusiva a Consciência Negra
A Subsecretaria 

de Cultura de Iguaba 
Grande realizou nes-
ta segunda-feira (26) 
a exposição “O preto 
colorido” referente à 
Consciência Negra, 
que recebeu a visita-
ção de professores, 
inspetores e alunos do 
EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, da 
Escola Municipal Ne-
rea Esther Natividade.

O evento teve des-
taque para as bonecas 
africanas de material re-
ciclável do artista plás-
tico Arnaldo Manoel de 
Lima, mais conhecido 
como Índio, que tam-
bém foram expostas na 
Feira Reciclarte. Índio 
é natural do Rio de Ja-

neiro e mora em Iguaba 
Grande há 20 anos, no 
bairro Parque Tama-
riz. Segundo ele, suas 
obras foram influencia-
das pela sua origem e 
história de resistência 
dos negros: “Minhas 
obras expressam a 
época da escravidão 
através da matéria pri-
ma que eu recolho. 
Com isso, eu transfor-
mo essas histórias em 
realidade com objetivos 
abandonados, como as 
bonecas, o retalho, a 
madeira. Eu tento criar 
através das minhas 
ideias o retrato do pas-
sado”, destacou Índio.

Além disso, com-
pôs a exposição as 
portas entalhadas do 

artista plástico Daw-
son Nascimento e 
objetos da época da 
escravidão. Para com-
plementar a noite, os 
presentes assistiram o 
Documentário “Ibiri – 
Tua boca fala por nós”, 
que conta a história das 
irmãs Conceição da 
Silva, moradoras de 
Iguaba Grande, que 
seguem a vida com 
as tradições herdadas 
de seus antepassados 
escravizados no Con-
go do século XIX. A 
abertura da exposição 
contou com a partici-
pação do Coordenador 
do Centro de Memó-
rias da cidade, Elias 
Marinho, que cantou 
o fado “Mãe preta”.
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