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Marielle Franco é homenageada

Prefeitura de Saquarema realiza “Pregão na Prática”
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Vila Encantada de Natal
 emociona moradores de São Pedro da Aldeia

Pelo segundo ano 
consecutivo São Pedro 
da Aldeia recebeu o es-
petáculo “Vila Encanta-
da de Natal”, em frente 
à Praça Agenor Santos, 
no Centro. O evento, 
que aconteceu nesta 
sexta-feira (7), marcou 
o segundo dia de pro-
gramação natalina no 
município. A produção 
é promovida pela con-
cessionária Enel, com 
apoio da Prefeitura e 
da Lei de Incentivo à 
Cultura. Estiveram pre-
sentes a secretária de 
Segurança e Ordem 
Pública, Leila Neves; 

a secretária adjunta de 
Cultura, Edlúcia Mar-
ques e o subsecretário 
de Esporte e Lazer, Thia-
go Costa.As atividades 
do Vila Encantada co-
meçaram pela manhã 
com as oficinas de Na-
tal, na Casa dos Azule-
jos. Artesãos aldeenses 
confeccionaram enfeites 
natalinos com materiais 
recicláveis, a prática foi 
dividida em dois turnos 
com grupos pela manhã 
e à tarde. Após a pro-
dução os enfeites foram 
colocados em árvores na 
Praça Dr. Plínio de Assis 
Tavares, a praça do Ca-

nhão.  A programação 
teve sequência no Lar-
go da Matriz, reunindo 
crianças e seus familia-
res, para a apresenta-
ção do desenho anima-
do “Olaf: Uma aventura 
congelante”. A história 
abordou as famosas tra-
dições familiares de Na-
tal. Encerrando a noite o 
divertido espetáculo “Vila 
Encantada de Natal: 
Magia que ilumina”, em 
um enredo politicamen-
te correto, fez citações 
ao aquecimento global, 
desperdício de energia, 
responsabilidade social 
e outros temas atuais. 

A peça apresentou ain-
da personagens típicos 
do Natal como o Papai 
Noel, árvore de Natal, 
estrela guia, duende 
e o boneco de neve.
Toda a programação 
contou com a tradução 
de libras da professora 
Silvia Fernandes. Ao 
todo cerca de 200 pro-
fissionais trabalharam 
desde a organização, 
montagem e espetáculo. 
Uma das coordenadoras 
do Projeto Vila Encan-
tada de Natal, Priscila 
Mesquita agradeceu a 
receptividade no muni-
cípio.

Prefeitura de Saquarema
 realiza “Pregão na Prática”

A Prefeitura de Sa-
quarema, por meio do 
Departamento de Lici-
tação e Contratos e o 
SEBRAE/RJ, irão pro-
mover um evento iné-
dito nesta quinta-feira 
(13), de 9:30h às 12h, 
no plenário da Câmara 
dos Vereadores. Será 
a primeira edição do 
“Pregão na Prática”, um 
evento para orientar as 
micro e pequenas em-
presas e os MEIs para 
futuras compras da 
Prefeitura.

A ação dá continui-
dade ao trabalho que 
vem sendo realizado 
pelo SEBRAE junto à 
Prefeitura de Saqua-
rema para implemen-
tação da nova política 
que pretende aumentar 
as compras governa-
mentais dos pequenos 
negócios do município.

Logo na abertura do 
evento será realizado 

um pregão presencial 
ao vivo, para a aqui-
sição de material de 
limpeza. As empresas 
que estiverem no local 
no momento poderão 
acompanhar os con-
correntes disputando a 
venda deste produto, 
além de outras ações 
do processo licitatório.

Após a realização 
do pregão, os empresá-
rios terão informações 
sobre como podem for-
necer para as diversas 
áreas da Prefeitura.  
Também está prevista a 
realização de uma Ro-
dada de Contatos para 
uma troca de informa-
ções entre representan-
tes do Executivo Muni-
cipal e os empresários 
sobre as oportunidades 
futuras e como poderão 
participar do proces-
so. Diversos órgãos da 
Prefeitura estarão pre-
sentes.
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Festa da Padroeira I
maculada Conceição reuniu fiéis em Iguaba Grande

O dia da Padroei-
ra de Iguaba Grande, 
Imaculada Conceição 
foi no último sábado 
(8), mas as festividades 
iniciaram na quinta-fei-
ra (6). A programação 
contou com Missas, 
procissões e louvores 
com os Ministérios Fru-
tos do Eterno e Novo 
Agir, além do show 
com a Cantora Fátima 
Souza.

A Imaculada Con-
ceição é um dos títulos 
dados a Nossa Senho-
ra, e para a Igreja Ca-

tólica é um dogma, ou 
seja, uma verdade de 
fé incontestável, onde 
se acredita que Ma-
ria foi concebida sem 
a mancha do Pecado 
Original.

Na sexta-feira (7), 
aconteceu o show com 
a cantora católica Fá-
tima Souza, que canta 
desde os seus 12 anos 
a serviço da Igreja. Foi 
integrante do Ministério 
Adoração e Vida, du-
rante seis anos e des-
de 2012, trabalha com 
carreira solo. No dia da 

Padroeira (8), a progra-
mação iniciou com a 
Santa Missa e durante 
a tarde mais de 20 pes-
soas se reuniram para 
a procissão ciclística 
pelas ruas da cidade. 
Depois aconteceu a 
tradicional procissão e 
a Santa Missa Solene, 
encerrando a progra-
mação. O Vice-Prefei-
to, Leandro Coutinho 
esteve presente nos 
dias da festa e afirma 
que é um momento 
muito importante para 
o município.

Marielle Franco é homenageada com Medalha 
Tiradentes no Dia Internacional dos Direitos Humanos

Nesta segunda-
-feira (10), a vereadora 
Marielle Franco, assas-
sinada em 14 de março 
deste ano, foi homena-
geada pela Comissão 
de Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidadania 
da Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj). A data 
marca, também, o Dia In-
ternacional dos Direitos 
Humanos e os 70 anos 
da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. O 
pai e a irmã de Marielle 
receberam a Medalha 
Tiradentes e o Diploma 
Post-Mortem das mãos 
do deputado Marcelo 

Freixo (PSol), com quem 
Marielle trabalhou por 
dez anos. Emocionado, 
o pai de Marielle, Antônio 
Francisco da Silva, disse 
que a cerimônia mostra o 
quanto o trabalho da sua 
filha foi marcante para 
tanta gente e disse ainda 
estar confiante nas in-
vestigações sobre a mor-
te da filha. O deputado 
Marcelo Freixo aprovei-
tou a data para conceder 
a Medalha Tiradentes a 
Sidney Teles, um dos 
mais antigos integran-
tes da Comissão de 
Direitos Humanos da 
Alerj, que, segundo 
Freixo, é referência na 

luta pelos direitos e ga-
rantias da infância e ju-
ventude, principalmente 
em relação àqueles em 
cumprimento de medida 
socioeducativa. Durante 
a solenidade foram apre-
sentados os relatórios 
da Comissão de Direitos 
Humanos da Alerj, uma 
prestação de contas do 
trabalho realizado ao 
longo dos dez anos em 
que Freixo presidiu o co-
legiado onde foram feitos 
mais de seis mil atendi-
mentos e 80 audiências 
públicas foram realiza-
das. Foi apresentado, 
também, o relatório da 
Subcomissão da Verda-
de na Democracia reúne 
dados e testemunhos 
de crimes de execução, 
tortura e desapareci-
mento. O relatório será 
lançado no próximo dia 
13, às 17h, no Centro 
Municipal de Arte Hélio 
Oiticica, no Centro da 
capital.

Saquarema recebe o
‘Selo Mais Mulher’

O município de Sa-
quarema recebeu, na 
última quinta-feira (6), 
o Selo Mais Mulher. A 
entrega do prêmio foi 
feita durante cerimônia 
na sede do Conselho 
de Estadual dos Direi-
tos da Mulher, no Rio 
de Janeiro. A Secretá-
ria Municipal da Mulher, 
Yara Santos, represen-
tou a prefeita Manoela 
Peres na solenidade. O 
título é concedido pela 
Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos e 
Políticas para Mulheres 
e Idosos, através da 
Subsecretaria de Políti-
cas para Mulheres.

Em Saquarema, o 
Selo destaca e confir-
ma as boas práticas 
relacionadas às políti-
cas públicas e ações 
positivas em favor das 
mulheres, desenvolvi-
das pela Prefeitura de 
Saquarema, por meio 
da Secretaria Munici-
pal da Mulher. No âm-
bito do município, a 
Secretaria da Mulher 
atua na promoção e 

manutenção de políti-
cas públicas voltadas 
à proteção e bem-es-
tar da mulher, além de 
promover a igualdade 
entre homens e mulhe-
res e combater todas 
as formas de precon-
ceito e discriminação 
de gênero. As ações 
da Secretaria são pau-
tadas pelos valores de: 
igualdade de gênero, 
respeito, cooperação e 
compromisso com os 
direitos das mulheres.

Além da sede da 
Secretaria, que funcio-
na em Bacaxá, o mu-
nicípio possui uma uni-
dade do CRAM (Centro 
de Referência e Aten-
dimento à Mulher) que 
presta acolhimento e 
atendimento humani-
zado às mulheres em 
situação de violência, 
ofertando atendimento 
psicológico e social e 
orientação e encami-
nhamentos jurídicos 
necessários à supe-
ração da situação de 
violência, contribuindo 
para o fortalecimento 

da mulher. Trata-se de 
um espaço estratégi-
co de enfrentamento 
à violência contra mu-
lheres que desenvolve 
seu trabalho por meio 
de uma atuação articu-
lada com instituições 
governamentais e não 
governamentais.Outra 
ferramenta existente 
no município é o NUAM 
(Núcleo de Atendimen-
to à Mulher), que fun-
ciona em conjunto com 
a Delegacia de Polícia 
Civil. O núcleo atende 
as vítimas de violência 
doméstica e funciona 
na Rua Luiz Januário, 
s/nº, no Centro de Sa-
quarema, funcionando 
24h por dia nas depen-
dências da delegacia 
em local reservado ex-
clusivamente para as 
mulheres. Para mais 
informações, dúvidas e 
atendimentos, o CRAM 
Saquarema funciona 
na Secretaria Municipal 
da Mulher, na Rua Re-
gociano Oliveira, 476, 
Bacaxá. O telefone é 
2653-0658 / 2653-2769.
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