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Academia Popular em Iguaba oferece aulas gratuitas
Ninguém precisa ficar 

parado. A Prefeitura Muni-
cipal, através da Secretaria 
de Turismo, oferece aulas de 
diversas modalidades de se-
gunda a sexta-feira, na Aca-
demia Popular, localizada na 
Rodovia Amaral Peixoto, km 
3048, Cidade Nova. E nessa 
semana iniciaram as aulas de 
jiu-jitsu para crianças a partir 
de 6 anos e adultos.

 A Academia Popular, hoje 
com mais de 600 inscritos 
oferece aulas de alongamen-
to, power flex, hidroginástica, 
treinamento funcional, pila-
tes, power hit, zumba/ritmos, 
ginástica localizada, alon-

gamento mix, dança sênior, 
treinão funcional, core trai-
ning, e também karatê e jiu-
jitsu para crianças e adultos.

 Além da promoção da 
saúde e desenvolvimento 
físico, a Academia Popular 
tem um objetivo social, já que 
de acordo com a modalida-
de, todos devem contribuir 
mensalmente com um quilo 
de alimento não perecível, 
destinado às famílias cadas-
tradas em programas sociais 
da Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Renda.

 Para inscrição é neces-
sário comparecer a Acade-
mia Popular de segunda a 

quinta-feira, das 8h às 18 ho-
ras com a seguinte documen-
tação: RG e CPF originais, 
comprovante de residência, 
2 retratos 3x4, atestado mé-
dico e para menores de ida-
de também serão cobradas 
a certidão de nascimento e a 
presença do responsável.

Vale lembrar que para 
aula de pilates cada aluno 
deve levar seu próprio mate-
rial: uma bola de 65cm, uma 
faixa de 1,50 de tensão mé-
dia e uma esteira.  Também 
é obrigatório o uso da blu-
sa da Academia, que custa 
RS20,00 e pode ser compra-
da na Loja Água Viva.

Teatro recebe espetáculo musical 
em homenagem a Gonzaguinha

O Teatro Municipal Dr. 
Átila Costa, em São Pedro da 
Aldeia, recebe nesta sexta-
feira (09), às 21h, o espetá-
culo musical “Gonzaguinha: 
O Eterno Aprendiz”. A atração 
retrata a história de um dos 
maiores compositores e intér-
pretes brasileiros, reunindo 
música e artes cênicas. Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos antecipadamente em 
pontos comerciais, online e 
na bilheteria do Teatro por R$ 
25. O valor promocional é vá-
lido até as 20h da sexta-feira 
para compras antecipadas e 
meia entrada. Após este ho-
rário, os ingressos custarão 

R$ 30 (meia/na hora) e R$ 60 
(inteira/na hora).

O espetáculo é uma ver-
são poética da vida e da obra 
do cantor e compositor Gon-
zaguinha. O elenco conta 
com o ator Rogério Silvestre, 
os cantores Paulo Francis-
co ‘Tutuca’, Bruna Moraes 
e Nathallie Alvin, além dos 
músicos Rafael Toledo (gui-
tarra, violão e voz), Alcione 
Ziolkowski (bateria), Omar 
Fontes (teclados), Buga Jú-
nior (sax, flauta e cavaqui-
nho) e Dudu Dias (baixo).

O repertório do show é 
composto por 16 canções 
assinadas pelo próprio Gon-

zaguinha, que misturam 
xote, samba, baião e música 
romântica. Com o intuito de 
preservar a memória do ar-
tista, considerado ícone na 
MPB, o espetáculo apresen-
ta passagens de sua vida e 
do início de sua trajetória na 
década de 60, em meio aos 
tropeços da ditadura militar. 
A atração já acumula mais de 
12 mil espectadores e já per-
correu estados como Rio de 
Janeiro e Minas Gerais.O Te-
atro Municipal Dr. Átila Costa 
está localizado na Rua Fran-
cisco Santos Silva, n° 555, no 
bairro Nova São Pedro, em 
São Pedro da Aldeia.
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Cabo Frio lança Projeto 
“Territórios Turísticos”

Com o foco na gestão 
integrada de ações para ge-
rar áreas de potencial turís-
tico, a Prefeitura de Cabo 
Frio lançou na manhã desta 
quarta-feira (07/08) o projeto 
“Territórios Turísticos”. A ini-
ciativa inédita no município 
contou com a participação 
do Prefeito Adriano Moreno, 
do secretário de Turismo, 
Paulo Cotias, do Presidente 
da Turisrio, Thomas Weber, 
do diretor de Planejamento 
e Marketing da RioTur, Mau-
rício Werner, além de em-
presários, entidades ligadas 
ao setor, como Convention 
Bureau e Sebrae, gestores 
municipais e o trade turístico.

O Prefeito Adriano More-
no em seu discurso destacou 
com muita gratidão a apro-
ximação da sociedade civil 
organizada ao poder público 
para conquistar a transfor-
mação que a cidade precisa.

Dr.º Adriano falou ainda 
sobre a vocação turística do 
município e o potencial des-
tino de qualidade nacional e 
internacional.

O diretor de Planejamen-
to e Marketing da RioTur, 
Mauricio Werner, destacou 
como o projeto irá impactar 
no desenvolvimento do turis-
mo.

“A cidade só é boa para o 
turismo se for boa para quem 
vive nela. Esse movimento 

proposto pela Prefeitura traz 
a possibilidade de encanta-
mento dos bairros, autoesti-
ma para o cidadão, fortaleci-
mento da rede hoteleira e do 
comércio. É isso que faltava 
para estimular o turismo. Não 
temos dúvidas que Cabo Frio 
é uma cidade que precisa vi-
ver do turismo, ainda que te-
nha fundo extra de petróleo. 
Esta vocação não pode ser 
desprezada ou não planeja-
da. Não adianta ter atrativi-
dade sem ter produtividade.”

Já o Presidente da Tu-
risrio, Thomas Weber, disse 
que o governo estadual colo-
cou claramente como objeti-
vo transformar o turismo em 
o “novo petróleo” do estado. 
Thomas falou ainda que essa 
inciativa visa a valorização 
de todas as cidades do Rio 
de Janeiro. “A capital é ma-
ravilhosa, mas o Estado tem 
mais 91 municípios que são 
tão maravilhosos quanto e 
precisamos trabalhar com 
muito empenho e garra, le-
vantando a autoestima, va-
lorizando nosso estado. O 
projeto é uma oportunidade 
incrível e fico muito feliz em 
ver Cabo Frio empenhado na 
questão de cumprir com to-
das as obrigações para con-
tinuar a receber os recursos 
do Ministério do Turismo.”

O projeto foi apresentado 
pelo secretário de Turismo, 

Paulo Cotias. Com base no 
conceito de modelagem de 
governança compartilhada, o 
projeto foi apresentado pelo 
secretário de Turismo, Paulo 
Cotias, que explicou a im-
portância da organização e 
administração dessa área de 
modo mais eficiente.

Na prática, o projeto irá 
unificar os esforços públi-
co e privado para identificar 
primeiramente quais são os 
territórios de potencial turísti-
co. Uma vez mapeados, será 
estabelecido um diagnóstico 
dessas localidades, que irá 
gerar um inventário da ofer-
ta, ou seja, nesse documento 
irá conter um descritivo dos 
atrativos e infraestruturas, 
além da análise de investi-
mento necessários.

Paulo Cotias reforça que 
a operação do projeto não se 
deve apenas a secretaria de 
Turismo.

“Não é apenas realizar o 
mapeamento, é estabelecer 
a governança conjunta. Não 
iremos avançar sem que as 
outras secretarias, coordena-
dorias e órgãos do governo 
estejam atuando de maneira 
integrada e também, nessa 
mesma modelagem, o trade 
turístico. É preciso que os 
segmentos público e privado 
trabalhem em conjunto para 
que a gente possa atuar nes-
ses territórios”, finalizou.

Vistoria do transporte escolar 
de São Pedro da Aldeia vai até 

16 de agosto

A Prefeitura de São Pe-
dro da Aldeia realiza até o 
dia 16 de agosto a vistoria 
do transporte escolar, refe-
rente ao segundo semestre 
de 2019. A inspeção nos ve-
ículos acontece na garagem 
municipal, localizada na Rua 
Francisco Coelho Pereira, 
nº 255, no Centro. Os aten-
dimentos são realizados de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, mediante agenda-
mento prévio.

A vistoria é obrigatória 
para a atualização dos do-
cumentos e inspeção dos 
equipamentos e itens de 
segurança. “Temos ativos e 
vistoriados 20 veículos, que 
devem comparecer para a 
vistoria do segundo semes-
tre. Somente será conside-
rado aprovado o veículo que 
se mostrar em condições de 
prestar um bom serviço à po-
pulação”, salientou o respon-
sável pelo setor de Transpor-
tes, Fábio Oliveira.

Os automóveis devem 
atender padrões técnicos, de 
higiene e conforto para ex-
ploração da atividade, além 
das exigências previstas no 
Código de Trânsito Brasilei-
ro. Durante a vistoria, são 
verificados equipamentos 
obrigatórios, de segurança e 
o estado físico dos veículos, 
como extintor de incêndio, 
velocímetro, lanternas, freios 
e pneus, entre outros.

A vistoria semestral do 
transporte escolar é prevista 
pela Lei nº 1.710 de 27 de 
maio de 2003. Será exigi-
do o pagamento da Taxa de 
Fiscalização de Veículo de 
Transporte, além do “Nada 
Consta” da Diretoria de 
Transporte, referente ao pa-
gamento de possíveis multas 
aplicadas. O veículo devida-
mente registrado e vistoriado 
receberá o selo 2019, que 
deverá ser afixado na parte 
interna do automóvel, em lo-
cal visível.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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Projeto Jornada das Profissões 
trás Lutador Profissional de MMA 

para palestrar em Silva Jardim

No dia 5 os alunos da Es-
cola Professora Vera Lucia 
Coelho (CIEP), através do 
Projeto Jornada das Profis-
sões, receberam O lutador 
de MMA, Maycon Mendonça, 
que é ex aluno da escola.

Durante a palestra, o 
atleta contou para os alu-
nos, toda sua trajetória, até 
conseguir destaque nos oc-
tógonos, mostrando vídeos 
de suas lutas, incentivando e 
respondendo as dúvidas.

Natural de Silva Jardim, 
a Atleta falou da alegria de 
palestrar e incentiva-los “ É 
muito gratificante, essa opor-
tunidade de retornar a minha 

antiga escola e contar minha 
história. O futuro é deles. ”

Maycon Mendonça, atu-
almente mora em Los Ange-
les e tem contrato assinado 
com 3° maior evento do mun-
do, LFA. 

Quando retornou para o 
Brasil e obteve seis vitórias 
seguidas no MMA no qual 
teve destaque nacional. Logo 
em seguida foi convidado 
para treinar com Anderson 
Silva, Lyoto Machida, Rafael 
dos Anjos, dentre outros na 
academia Black House MMA 
em Los Angeles, Califórnia, 
que é considerada uma das 
melhores do mundo.

Prefeita de Araruama participa do
 Mulheres Eleitoralistas 

SINE-Móvel cadastra mais de 50 iguabenses 
no Sistema Nacional de Emprego

O SINE-Móvel (Sistema Na-
cional de Emprego) esteve 
em Iguaba Grande durante 
toda esta quarta-feira (7), 
para ação do Governo Esta-
dual que visa a aproximação 
entre Estado e Municípios de 
forma itinerante. Com cerca 
de 12 milhões de pessoas 
desempregadas no país, o 
SINE cadastrou em Iguaba 
Grande 65 pessoas no Sis-
tema Nacional de Emprego 
(SINE) no âmbito nacional e 
regional. Além disso, o muní-
cipe pode agendar a emissão 
de Carteira de Trabalho, e 
agendamento do seguro de-

semprego. O serviço itineran-
te veio através de um convite 
da Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Renda. O 
Prefeito, Vantoil Martins, o 
Vice-Prefeito, Alexandre da 
‘’Farmácia’’, e a Secretária 
da Pasta, Claudia Souza, 
estiveram no local durante 
a tarde para acompanhar de 
perto o trabalho dos agentes 
do SINE.
Para o Prefeito Vantoil, essa 
é uma parceria importantís-
sima com o Governo do Es-
tado ‘’O SINE abre portas e 
oferece oportunidades de 
emprego e isso pode mudar 

a vida de um cidadão e toda 
a sua família. E isso faz parte 
do nosso Governo, o com-
prometimento em melhorar a 
vida das pessoas. ’’ – Vantoil 
aproveitou a oportunidade 
para lembrar que existe um 
balcão de emprego na cida-
de, através da Secretaria de 
Assistência Social ‘’lá nós 
temos um banco com inúme-
ras empresas e comércios 
cadastrados. Nós estamos 
atrás dos comerciantes para 
lembra-los que aqui existem 
pessoas qualificadas e ha-
bilitadas para o mercado de 
trabalho. ’’ - Explicou.

Nesta segunda-feira dia 
5 de agosto no Tribunal Re-
gional Eleitoral-RJ ocorreu 
o evento Mulheres Eleitora-
listas, visando o respeito na 
participação das mulheres 
na política, a prefeita Livia 
de Chiquinho esteve presen-
te juntamente com parte do 
secretariado e assessoras 
representando Araruama. 

O evento contou com 
palestrantes como a Desem-
bargadora Cristiane Frota, 
Secretária Nac. de Políticas 
para Mulheres Dra Cristiane 
Britto, Ministra Luciana Ló-
ssio, Dra Ana Tereza, Presi-
dente da Comissão de Direi-
to Constitucional Dra Vânia 
Aieta, Desembargadora Gló-
ria Heloíza e Desembargado-
ra Kátia Junqueira. E a atua-
ção brilhante como mediador 
do Presidente da Comissão 
de Justiça Eleitoral Dr Márcio 
Vieira.


