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Base Aérea Naval de São Pedro da 
Aldeia abre portões para visitação

Com programação diversificada, o evento “Portões Abertos” é gratuito e 
terá como destaque a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, às 15h25. 

Prefeitura de Saquarema anuncia 
nova escola na Madressilva



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

Fundadora Elza Mª de A. Costa

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

Colaboração

Fernanda Guterres | Willian Fernandes
Thaís Barbosa  | Tamirys Mello

Sede da Redação:
Rua Conselheiro Macedo Soares - 117 

Sala 212 - Centro - Araruama - RJ

Circulação: Estado do Rio de Janeiro
Interior do Estado do Rio de Janeiro 

Araruama | Iguaba Grande | São Pedro 
Saquarema | Cabo Frio |  Arraial do Cabo 
| Búzios | Rio das Ostras | Silva Jardim | 

Maricá | Quissamã | Carapebus | Macaé | 
Paraty | Barra Mansa | Penedo | Resende 

etc...

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

Licença Amb: publicacao.ln@gmail.com

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

Produção
RHC Comunicação Eireli ME

Direção: Regina Helena Costa

Edição 877 • 01 de agosto de 201902

Prefeitura de Saquarema anuncia 
nova escola na Madressilva

A Prefeita de Saquare-
ma Manoela Peres visitou a 
Escola Municipalizada Ma-
dressilva, com o objetivo de 
apresentar à população local 
o projeto da nova escola que 
será construída no bairro. 

Durante o encontro, os 
pais e alunos tiveram a opor-
tunidade de esclarecer dú-
vidas sobre as obras com a 
própria prefeita e o Secretário 
de Educação e Cultura, An-
tônio Peres Alves. Também 
estiveram presentes o Secre-
tário de Comunicação Social, 
Nilson Junior, e o Vereador 
Bebeto do Rio Seco.

Recebida com carinho 
pelos alunos e familiares, a 
Prefeita abordou a importân-
cia de uma educação de qua-

lidade e de uma boa estrutura 
escolar para o desenvolvi-
mento das crianças e adoles-
centes. 

Manoela Peres reforçou 
que os funcionários também 
serão beneficiados, já que 
com uma melhor infraestrutu-
ra escolar, terão mais facilida-
de para exercer a importante 
função de educar e ensinar 
os jovens do bairro.

“O prédio da atual escola 
é muito antigo e já não tem 
condições de ser reformado. 
Vamos construir uma escola 
nova, moderna e confortável, 
com qualidade para alunos e 
funcionários. 

Teremos aqui, uma das 
maiores escolas do municí-
pio, atendendo centenas de 

alunos da região”, concluiu a 
Prefeita Manoela Peres.

Após a conclusão das 
obras da nova escola, o local 
poderá atender mais alunos, 
como explicado pelo Secre-
tário de Educação e Cultura. 
“Hoje, a escola de Madressil-
va atende apenas alunos da 
creche ao 5º ano. 

Com a conclusão das 
obras, a instituição passará 
a receber estudantes até o 9º 
ano, abrangendo mais jovens 
do bairro”.

A nova Escola Munici-
palizada Madressilva nove 
salas de aula, além de sala 
informática, área de adminis-
tração, refeitório e um espaço 
de horta comunitária.

Fotos: Divulgação
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Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia 
abre portões para visitação neste sábado (03)

A Base Aérea Naval de 
São Pedro da Aldeia (BA-
eNSPA) vai abrir os portões 
para visitação do público 
neste sábado (03), das 8h30 
às 17h30. Com programa-
ção diversificada, o evento 
“Portões Abertos” é gratuito e 
terá como destaque a apre-
sentação da Esquadrilha da 
Fumaça, às 15h25. A Esqua-
drilha CEU, sucesso da edi-
ção 2018, vai promover duas 
apresentações: às 10h30 e 
às 14h15.

A programação será 
aberta às 8h30 com ativida-
des esportivas e de danças. 
Haverá, ainda, exibições de 
ações táticas – GRUMEC, 
de cães do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CFN), da Banda 
Marcial CFN, de carros de 
combate, moto e carros an-
tigos. Praça de alimentação 
com food trucks, parque in-
fantil e circo ambiental com-
pletam a festa.

As apresentações mu-

sicais ficam por conta das 
bandas Two of Us, Fuzibos-
sa e Caravellas, além da 
Orquestra de Latas. A área 
para visitação contará com 
hospital de campanha, área 
de segurança e dois palcos. 
Excepcionalmente durante 
o evento, será autorizada a 
entrada de pessoas de ber-
muda, camiseta e chinelo, no 
entanto, a entrada em trajes 
de banho não será permitida.

A entrada é franca; se 
o visitante quiser colaborar 
com entidades filantrópicas 
da região, a organização es-
tará recebendo doações de 
alimentos não perecíveis.

“No último ano, a Base 
Aérea Naval distribuiu para 
instituições filantrópicas da 
região mais de quatro tone-
ladas de alimentos, arreca-
dados durante a edição de 
2018 do evento, quando cer-
ca de 45 mil pessoas passa-
ram pelo local. 

A expectativa é que o 

‘Portões Abertos 2019’, com 
a presença das duas esqua-
drilhas, Fumaça e CEU, re-
ceba 60 mil visitantes e con-
siga arrecadar ainda mais 
alimentos para cumprirmos 
com nosso papel social”, 
destacou o Comandante da 
BAeNSPA, Capitão de Mar 
e Guerra Ricardo Guimarães 
Barbosa.

A entrada na Base Aé-
rea poderá ser feita por três 
portões: o portão 1, da Rua 
Comandante Ituriel; o portão 
5, pela rua do Clube Gaivota; 
e o portão 2, da Vila dos Ofi-
ciais, em frente à Lagoa, por 
onde as pessoas poderão 
entrar de carro e a pé.

 Neste último acesso ha-
verá um ônibus circular in-
terno para levar os visitantes 
até o local do evento. Para 
facilitar o trânsito nesses 
locais, é importante que as 
pessoas que moram próxi-
mas as entradas citadas não 
deixem seus carros nas ruas. 

Christino luta por mais
 investimentos na agropecuária 

do Estado do Rio
Em entrevista a Radio 

Jornal AM, de Rio Bonito, o 
deputado destacou que luta 
pelo retorno do programa 
Rio Rural. O deptutado fede-
ral Christino Áureo (PP-RJ), 
membro da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, 
afirmou que está lutando em 
Brasília pela retomada dos 
investimentos no setor agro-
pecuário do Estado do Rio. 
Programas implantados por 
ele à frente da secretaria es-
tadual de Agricultura, como o 
o Rio Rural, que incentivou 
a produção sustentável em 
todo estado, encontram-se 
paralisados pelo atual go-
verno estadual. O deputado 
informa que está eleborando 
um projeto de lei para implan-
tação do Programa Nacional 
de Microbacias. 

- Nosso estado tem uma 
grande vocação para o de-
senvolvimento da agropecu-
ária, mas não tem território 
para competir com outros es-
tados maiores, como Goias 
e Mato Grosso. É preciso 
portanto que tenhamos uma 
produção diversificada, mais 
focada na sustentabilidade e 
que busque maior valor agre-
gado. À frente da secretaria 
de Agricutura, conquistamos 
recursos do Banco Mundial 
para o desenvolvimento do 
programa Rio Rural, que 
atendeu aproximadamente 
50 mil produtores de 340 mi-
crobacias do estado do Rio. 
O programa foi responsável 
pela preservação de 8.290 
mil nascentes e permitiu que 
1,5 milhões de hectares de 
áreas rurais implantassem a 
produção sustentável. São 
pequenos produtores que to-

maram a consciência de que 
produzir respeitando o meio 
ambiente é importante. Foi 
um verdadeiro marco para 
a agroecologia do nosso es-
tado. Estamos lutando para 
que esse programa retorne 
e que seja extendido para 
todo país - afirmou Christino 
Áureo

A produção de citrus da 
Região das Baixadas Lito-
râneas e Metropolitana são 
fundamentais para a econo-
mia do estado, assim como 
flores, folhosas e outras 
áreas.  - Municípios como 
Rio Bonito e Araruama tem 
grande vocação agrícola, es-
pecialmente para a produção 
de laranjas e outros citrus. A 
produção de flores de corte e 
de folhosas também são des-
taque na Região Metropolitna 
e Serrana. Como filho de pro-
dutor rural e atuante há longa 
data no segmento,  sei muito 
bem o quanto é necessário 
implantar políticas agrícolas 
que incentivem a produção. 
A agricultura no mundo todo 
é subsidiada, é preciso que o 
Brasil continue a investir no 
agronegócio, mas especial-
mente no agricultor familiar 
que é responsável por pro-
duzir 70% dos alimentos que 
vão para a mesa do consumi-
dor - avaliou. 

O deputado disse ainda 
que vem destinando emen-
das parlamentares para o 
setor. Na última semana ele 
esteve em contato com a 
direção da Embrapa do Es-
tado para diagnosticar as ne-
cessidades da empresa de 
pesquisa brasileira. Outros 
setores também serão bene-
ficiados. 

Foto: Divulgação
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Domingo será marcado pelo 
‘’Abraço a Laguna” em Iguaba

O “ II Abraço a Laguna”, 
acontecerá no próximo do-
mingo (4), numa iniciativa 
da moradora Zane Machado 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal, através da Se-
cretaria de Meio Ambiente. 
O evento está previsto para 
iniciar às 9 horas, na Praia 
do Popeye, onde a progra-
mação será muito variada. 
A ideia é que todos compa-
reçam vestidos de branco 
para tornar o dia um marco 
de amor a Lagoa.

O evento visa conscien-
tizar o cidadão iguabense 
a preservação do meio am-
biente. Portanto é importan-
te o apoio do Poder Públi-
co.   “Esta parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente 
é fundamental para que esta 
mega ação social aconteça, 
já que também arrecadare-
mos doações de alimentos 

não perecíveis de todos, 
para instituições carentes. ”- 
disse Zane Machado.

  O Secretário de Meio 
Ambiente, Marco Antônio 
Motta, destacou a importân-
cia desse apoio ao evento. 
“Nós do Poder Público   de-
vemos apoiar iniciativas 
como esta da Zane, pois a 
população terá a oportunida-
de de participar e declarar o 
seu amor pela laguna, dan-
do esse abraço. Além de se 
beneficiar, por exemplo, com 
a distribuição gratuita de mu-
das de plantas. ”-evidenciou 
o Secretário.

 Vale ressaltar que será a 
primeira vez na história da la-
guna  em que os Secretários  
de  Meio Ambiente de Araru-
ama , Cláudio Léo Barreto,  
de São Pedro da Aldeia , Lu-
ciano Silva Pinto e o anfitrião 
do município, Marco Antônio 

Motta, estarão unidos e en-
volvidos com  essa importan-
te iniciativa.  

A programação seguirá com 
as seguintes atividades:

 - Aulão de zumba com o pro-
fessor Dudu Soares;  
- Cortes de cabelo masculino 
e feminino; 
 - Pinturas artísticas nas 
crianças  e foto com o “Ho-
mem Aranha”
- Concurso de desenhos so-
bre a Laguna
-Brincadeiras ao ar livre
-Aferição de pressão arterial
-Medição de glicose
-Doações de mudas de árvo-
res frutíferas e plantas orna-
mentais
- Recolhimento de óleo usa-
do para reciclagem
- Caminhão de coleta sele-
tiva

Iguaba terá ações de 
fiscalização durante o 

período de defeso
Começa hoje quinta-feira 

(1) o Período do Defeso na 
Região dos Lagos. O Prefeito 
Vantoil, junto a Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e 
Pesca, reuniu-se na manhã 
desta quarta-feira (31) com 
representantes do Comitê de 
Bacias do Consórcio Inter-
municipal Lagos São João e 
Colônia de Pescadores para 
a solenidade de abertura do 
defeso na Região dos Lagos.

O defeso é a época em 
que os pescadores das cida-
des de Iguaba Grande, Ara-
ruama, São Pedro da Aldeia, 
Cabo Frio e Arraial do Cabo 
ficam proibidos de pescar na 
lagoa, de 1º de agosto a 30 
de outubro, para que as vá-
rias espécies de peixes e até 
camarões possam se repro-
duzir.

Cada município indica 
dois Guardas Civis Ambien-
tais para plantão em escalas 
de 24 por 72 horas. Iguaba 
Grande irá atuar com um 
barco durante a madruga-
da. Segundo o Secretário de 
Agricultura, Abastecimento e 
Pesca, Vagnei Lessa, os kits 
contendo roupas adequadas, 

alimentos e combustível para 
o funcionamento do barco 
foram distribuídos durante a 
solenidade de abertura, con-
forme prometido em reunião 
anterior.

A colônia de pescadores 
reivindicou maior transpa-
rência na aplicação de recur-
sos que vem do consórcio, e 
maior agilidade no pagamen-
to da ajuda de custo. Os pes-
cadores recebem do Gover-
no Federal, através do INSS, 
um salário mínimo durante 
os três meses de defeso, en-
tretanto, de acordo com eles, 
o benefício demora para 
sair, o que os deixam sem 
ter recursos para alimentar 
a família e pagar as contas. 
Além disso, solicitaram que o 
defeso seja feito duas vezes 
por ano: Uma para o peixe, 
e outra apenas para cama-
rões, para que não fiquem 
completamente sem renda 
e dependente do benefício 
do Estado. O prefeito Vantoil 
apoiou as reivindicações, ‘’ é 
importante ouvir os pesca-
dores. Iremos trabalhar para 
que suas ideias sejam ouvi-
das e atendidas. ’’   


