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3º Edição do Soletra Saquá 
é sucesso em Saquarema

Voltado para alunos da Rede Municipal, a emocionante competição de soletração reuniu mui-
to aprendizado e conhecimento para o público presente no auditório do Centro Municipal de 
Educação Padre Manuel .

Saquarema entrega ônibus ao 
Centro Municipal de Reabilitação
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Parque infantil do Poço Fundo 
em recebe manutenção
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Prefeitura de Iguaba oferece 
Cursos de Impermeabilização

Base Aérea Naval recebe mais de 
30 mil visitantes 

A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia abriu os portões para visitantes de todos os luga-
res do Rio de Janeiro e de outros estados. Pág.03
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Prefeitura promoverá o segundo 
Big Voice Araruama 

Com o intuito de valorizar 
os talentos locais, a Prefei-
tura Municipal de Araruama, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer, promoverá a 
segunda edição do concurso 
musical BIG VOICE ARARU-

AMA - A Melhor VOZ DA Ci-
dade. Qualquer pessoa que 
seja moradora da cidade de 
Araruama e que tenha o dom 
de cantar pode se inscrever. 
Inscrições vão até dia 25 de 
outubro, após essa data já 
com os grupos formados, da-
remos início à fase de audi-

ções e suas etapas.
Categoria Teen: 10 a 15 

anos. Categoria Adulto: A 
partir dos 16 anos. Inscrições 
serão feitas na Sec. de Turis-
mo (Casa do Empreendedor).

Participe, você poderá 
ser o próximo talento revela-
do de Araruama.

Saquarema entrega ônibus ao 
Centro Municipal de Reabilitação

Com o objetivo de facilitar 
o transporte dos pacientes 
do Centro Municipal de Re-
abilitação Professora Dilma 
Coutinho da Silva, na manhã 
do dia 7 a Prefeitura de Sa-
quarema entregou um novo e 
moderno ônibus aos pacien-
tes e funcionários do Centro 
Municipal. O veículo, adapta-
do às necessidades especiais 
das crianças e adolescentes, 
simplificará a locomoção dos 
jovens e familiares que preci-
savam desse auxílio.

Na ocasião, a Prefeita 
Manoela Peres afirmou que 
facilitar a vida das mães dos 
pacientes é mais um sonho 
realizado. “Hoje nós conse-
guimos presentear essas 
mães com um ônibus. A vida 
delas é um exemplo de per-
sistência e determinação, 
então eu sou muito grata por 
poder ajudá-las”, declarou a 
Prefeita. Além disso, comen-
tou sobre o sucesso do local: 
“O Centro de Reabilitação 
oferece de forma gratuita te-
rapias e atendimentos extre-
mamente necessários para 
o desenvolvimento desses 
jovens”.

Localizado na Travessa 
do Ingá, 79, bairro Gravatá, 
o Centro Municipal possui 
especialidades de serviços 

de reabilitação para deficien-
tes físicos e intelectuais. Ele 
atende, atualmente, cerca de 
400 crianças e adolescentes 
do município.

A unidade foi criada para 
auxiliar no cuidado e na ha-
bilitação/reabilitação. Para 
isso, são preparados, consi-
derando as principais neces-
sidades e especificidades de 
cada usuário, um conjunto de 
medidas, ações e serviços 
para desenvolver ou ampliar 
a capacidade funcional e de-
sempenho de todos, com o 
objetivo de desenvolver po-
tencialidades, habilidades 
e aptidões, que contribuam 
para a conquista da autono-
mia e participação social em 
igualdade de condições e 
oportunidades.
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Uma equipe profissional 
multidisciplinar composta 
por médicos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fo-
noaudiólogos, psicólogos, 
assistentes sociais, nutricio-
nistas, dentre outros, realiza 
os atendimentos em espaços 
com estrutura adaptada e 
acessível, ambientes segu-
ros, aconchegantes, práticos 
e funcionais, com equipa-
mentos novos e modernos, 
garantindo eficiência e quali-
dade no tratamento e desen-
volvimento dos usuários. 

Na triagem na unidade, é 
elaborado um plano terapêu-
tico que proporciona melhor 
qualidade de vida e oferece 
um tratamento especializado 
para os jovens que são aten-
didos no local.

Parque infantil do Poço Fundo 
em recebe manutenção

São Pedro da Aldeia - A 
Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia, por meio da Secreta-
ria de Ambiente, Lagoa, Pes-
ca e Saneamento, realizou 
serviços de manutenção no 
parque infantil do bairro Poço 
Fundo. O local recebeu brin-
quedos novos, ações de pai-
sagismo, poda de árvores e 
pintura. 

Foi realizado, ainda, um 
trabalho de drenagem, com 
colocação de manilhas, em 
frente à E. M. Flonete Alexan-
drino da Silva.

“Realizamos periodica-
mente essas ações de ma-
nutenção, buscando sempre 
fazer o melhor para a popula-
ção. Sabemos que as deman-
das são diárias e que o mu-
nicípio tem grande extensão, 
por isso, precisamos do apoio 
dos moradores para fiscalizar 
e manter o serviço que reali-
zamos”, destacou o prefeito 
Cláudio Chumbinho. 

De acordo com o secretá-

rio da pasta, Luciano Pinto, a 
previsão é de que a praça do 
bairro Botafogo receba o ser-
viço na próxima semana. “Es-
tamos trabalhando, cada vez 
mais, com ênfase na questão 
do bem-estar das crianças 
e o Poço Fundo é mais um 
bairro a receber melhorias no 
playground. 

Também fizemos esse 
serviço de colocação de ma-
nilha para drenagem na fren-
te da Escola Flonete, porque 
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era um local em que havia 
acúmulo de água de chuva e 
não estava tendo um escoa-
mento adequado”, explicou.

Na quarta-feira (07), a 
equipe de Praças e Jardins 
trabalhou nos espaços de 
convivência da orla da Praia 
do Centro; no abrigo de pas-
sageiros em frente à rodovi-
ária do município e realizou 
manutenção em brinquedos 
da Praça Almirante Barroso, 
no bairro São José.
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Base Aérea Naval recebe 
mais de 30 mil visitantes 

A Base Aérea Naval de 
São Pedro da Aldeia abriu 
os portões para visitantes de 
todos os lugares do Rio de 
Janeiro e de outros estados. 
Apesar da chuva e do frio, o 
evento em comemoração aos 
103 anos da Aviação Naval 
e aos 53 anos da BAeNSPA 
reuniu 30.942 pessoas em 
um dia repleto de atividades 
gratuitas e arrecadou duas 
toneladas de alimentos não 
perecíveis para doação. O 
destaque foi a Esquadrilha da 
Fumaça que, mesmo com o 
mau tempo, encantou a todos 
com suas acrobacias aéreas.

O Comandante da BA-
eNSPA, Capitão de Mar e 
Guerra Ricardo Barbosa, ava-
liou o “Portões Abertos 2019” 
como um sucesso, mesmo 
tendo um público um pouco 
menor por culpa da chuva. “A 
gente cumpriu o objetivo, que 
foi abrir os portões da Base e 
trazer o público para conhe-
cer um pouco do trabalho que 
é realizado aqui pela Marinha 
e pela Aviação Naval. A ideia 
é ir melhorando o evento a 
cada ano”, afirmou.

A programação do “Por-
tões Abertos 2019” teve iní-
cio com a apresentação dos 
cães adestrados dos Fuzilei-
ros Navais, com exercícios 
de comando e busca por 

substâncias ilícitas. O frio não 
desanimou o público visitan-
te, que aproveitou as tendas 
cobertas do evento, os han-
gares abertos e formou filas 
para tirar fotos nas aeronaves 
expostas.

Direto de Minas Gerais 
para São Pedro da Aldeia, o 
cabo do Exército Brasileiro 
Weverton Gonçalves parti-
cipou pela primeira vez da 
iniciativa e escolheu o acolhi-
mento dos profissionais como 
o destaque da programação. 
“O tempo atrapalhou um pou-
co, mas a gente viu que o 
pessoal ficou e não foi embo-
ra”, destacou.

Ao longo de todo o dia, 
famílias de todo o estado pu-
deram visitar o Complexo Ae-
ronaval e participar de shows 
musicais. O público acompa-
nhou de perto a demonstra-
ção aérea de aeronaves da 
Marinha. Atração mais es-
perada por grande parte dos 
visitantes, a Esquadrilha da 
Fumaça deu um show no céu 
aldeense, apesar das nuvens 
baixas. Logo em seguida, foi 
a vez da Banda Marcial do 
Corpo de Fuzileiros Navais 
se apresentar.

Para o suboficial da reser-
va da Aeronáutica e morador 
de Araruama, Jorge Pereira, 
o evento promove uma apro-

ximação importante. “Esse 
momento de lazer e de união 
entre as Forças Armadas e o 
público civil é muito interes-
sante, a festa é muito bonita; 
voltarei nos próximos”, disse.

Mesmo com a chuva, a 
alegria de crianças e adul-
tos em conhecer de perto as 
dependências da única Base 
Aérea Naval do Brasil era 
contagiante. Destaque para 
a praça de alimentação, com 
food trucks, foodbus, beer 
truck e sweet bike, e as ex-
posições de carros antigos, 
motos, viaturas anfíbias e 
blindados. As atrações infan-
tis fizeram a festa da criança-
da, que curtiu o dia em brin-
quedos infláveis, mini fuscas 
e circo ambiental. O Hospital 
de Campanha contou com o 
apoio de voluntários da filial 
aldeense da Cruz Vermelha 
Brasileira.Acompanhado da 
esposa Lilian e do filho Gus-
tavo, o comerciante Thiago 
Nascimento veio de Casimiro 
de Abreu especialmente para 
aproveitar o dia no Complexo 
Aeronaval e curtir em família. 
“Foi bem gratificante o deslo-
camento para prestigiar essa 
comemoração da Marinha do 
Brasil. Foi tudo muito bem or-
ganizado e arrumado, achei o 
máximo e meu filho se amar-
rou”, falou.

São Pedro da Aldeia elabora 
manual de calçada ideal 

Na data em que se ce-
lebra o Dia Internacional do 
Pedestre, o prefeito Cláudio 
Chumbinho recebeu em seu 
gabinete o especialista em 
Desenvolvimento Setorial da 
Firjan, Luiz Gustavo Guima-
rães, para a apresentação 
do “Manual Calçada Ideal”. 
Elaborado por profissionais 
das Secretarias Municipais 
de Urbanismo e Habitação 
e de Ambiente, Lagoa, Pes-
ca e Saneamento, o manual 
visa padronizar as calçadas 
do município seguindo prin-
cípios como acessibilidade e 
segurança. O encontro desta 
quinta-feira (08) definiu, ain-
da, a data em que o projeto 
será apresentado para toda 
a sociedade civil organizada. 
Para isso, um seminário será 
realizado na Câmara Munici-
pal, no dia 28 de agosto, às 
10h.

O prefeito Cláudio Chum-
binho convoca toda popula-
ção aldeense a participar do 
seminário, que será muito 
importante para o município. 
“Esse é mais um avanço para 
São Pedro da Aldeia; é mais 
um daqueles objetivos e com-
promissos firmados com a 
população que vamos entre-
gar. Só tenho que agradecer, 
mais uma vez, a toda equipe 
da Firjan, que tem dado esse 
apoio na elaboração do proje-
to junto com a Secretaria de 
Urbanismo. Ficamos muito 
felizes de estar concretizan-
do mais esse compromisso”, 
salientou.

A apresentação do “Ma-
nual Calçada Ideal” foi feita 
pelo técnico cadista Rapha-
el Moreira, responsável pela 
elaboração do material ao 
lado de Tânia Vasconcellos 
e Diana Diogenes, profissio-
nais das Secretarias de Ur-
banismo e de Ambiente, res-
pectivamente. O documento 
segue princípios de acessibi-
lidade, segurança, desenho, 
utilidade e conforto, dando 
medidas mínimas e ideais 
para a construção de calça-
das residenciais, comerciais, 
de orla e em áreas tombadas, 
entre outras.

Especialista em Desen-
volvimento Setorial da Fede-
ração das Indústrias do Esta-
do do Rio de Janeiro (Firjan), 
Luiz Gustavo Guimarães fa-
lou sobre a iniciativa. “Esta-
mos tendo uma experiência 
muito boa em São Pedro da 
Aldeia, com uma equipe mui-
to dedicada ao trabalho e um 
prefeito com uma visão da 
importância da acessibilidade 
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nas calçadas, o que é bom 
não só para pessoas com de-
ficiência ou idosos, mas para 
todos. Ter toda essa abertura 
e o empenho da equipe para 
que a gente pudesse, hoje, 
no Dia Internacional do Pe-
destre, apresentar para o pre-
feito esse manual já concluí-
do nos deu uma satisfação 
muito grande”, afirmou.

A próxima etapa de traba-
lho envolve toda a sociedade 
civil organizada em um semi-
nário que será realizado na 
Câmara Municipal de Verea-
dores, no dia 28 de agosto, 
uma quarta-feira, às 10h. É 
importante que a sociedade 
aldeense participe do encon-
tro para conhecer o novo pa-
drão de calçadas e entender 
as melhorias. 

Além do Plano de Mobili-
dade na área voltada à “mobi-
lidade a pé”, a nova padroni-
zação proposta pelo “Manual 
da Calçada Ideal” responde, 
ainda, a questões do Plano 
Diretor Municipal.  
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3º Edição do Soletra Saquá é 
sucesso em Saquarema

A Prefeitura de Saqua-
rema, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação 
e Cultura, realizou a terceira 
edição do concurso Soletra 
Saquá. Voltado para alunos 
da Rede Municipal de Edu-
cação, a emocionante com-
petição de soletração reuniu 
muito aprendizado e conheci-
mento para o público presen-
te no auditório do Centro Mu-
nicipal de Educação Padre 
Manuel nesta segunda-feira 
(12/08). Cada aluno vence-

dor dessa terceira edição re-
cebeu como premiação um 
troféu e um smartphone de 
última geração. 

Além deles, as escolas 
campeãs também receberam 
troféus como forma de home-
nagem e incentivo à partici-
pação em futuras edições. O 
Soletra Saquá reuniu alunos 
do 5° ao 9° ano das escolas 
municipais de Saquarema. 

Com isso, as competi-
ções foram disputadas em 
três categorias, de acordo 

com a idade e série dos par-
ticipantes. A Prefeita Manoela 
Peres parabenizou todos os 
estudantes que participaram 
da competição. “Esse desafio 
é um encorajamento neces-
sário para que os alunos se 
interessem a estudar cada 
vez mais sobre a vasta língua 
portuguesa. 

O Soletra aguça a curio-
sidade de uma forma que irá 
ajudar esses estudantes a 
desenvolver melhor a fala e 
a escrita”, afirmou a Prefeita.

Procon lança aplicativo 
de atendimento para

 turistas

O aplicativo de atendi-
mento, reclamações e denún-
cias terá versão em outras 
línguas. O aplicativo para fa-
zer reclamações do Procon 
Estadual do Rio de Janeiro, 
lançado em março deste ano, 
tem uma novidade. A partir 
deste mês (agosto) o “Procon 
RJ” está disponível em várias 
línguas – além do português, 
o app pode ser lido em inglês, 
espanhol e francês. Este é o 
primeiro grande projeto pos-
to em prática do ProconTur, 
o grupo de trabalho do Pro-
con Estadual especializado 
no atendimento ao turista e 
grandes eventos. O aplicativo 
já pode ser baixado gratuita-
mente no Google Play para 
quem possui smartphones 
que rodam o sistema Android. 
Ele estará disponível na App 
Store a partir da próxima se-
mana, também sem custo, 
para os smartphones que 
usam o sistema iOS.

Desde o seu lançamento, 
em março deste ano, o app 
“Procon RJ” já recebeu mais 
de 2,5 mil reclamações e tem 
uma taxa de acordos bem-
sucedidos entre consumidor 
e fornecedor de 79%. A nova 
versão do aplicativo conta 
com as mesmas funcionalida-
des e a mesma simplicidade 
em todas as opções de lín-
guas. 

Como ocorreu com a ver-
são original, a nova versão foi 
desenvolvida sem custo para 
a autarquia por Rogério Cupti 
- ouvidor do Procon-RJ, além 
de advogado e desenvolve-
dor de sistemas. 

Com ele, o consumidor 
consegue registrar suas re-
clamações online e eles têm 
a opção de envio de fotos e 
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Após as disputas, o aluno 
Guilherme de Arruda, da es-
cola Edilson Vignoli venceu 
na Categoria A; Ana Beatriz 
Nunes, da escola Jardim Ipi-
tangas foi a vencedora da Ca-
tegoria B e Henrique Galvão, 
da escola Padre Manuel, ga-
nhou o título da Categoria C. 
A próxima edição do Soletra 
Saquá será realizada no ano 
que vem, em data que será 
definida posteriormente pelas 
equipes da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura.

vídeos que podem dar mais 
sustentação as queixas apre-
sentadas. Segundo o presi-
dente do Procon-RJ, Cássio 
Coelho, a nova versão do apli-
cativo amplia, de forma eficaz, 
os canais de atendimento da 
autarquia ao turista. 

“A principal proposta do 
ProconTur é oferecer canais 
de atendimento voltados ao 
turista e aos frequentadores 
de grandes eventos no Rio, 
para que suas reclamações 
sejam atendidas o mais rápi-
do possível - seja enquanto 
eles estiverem no Rio ou en-
quanto o grande evento que 
vieram assistir esteja aconte-
cendo”, explicou. 

Lançado no mês passado, 
o ProconTur já atuou estabe-
lecendo um plantão de atendi-
mento em dois espetáculos de 
grande porte no Rio – Game 
XP e os shows da turnê de 30 
anos de Sandy & Júnior. 

 A equipe, que conta 
com funcionários bilíngues, 
atendeu e procurou solucio-
nar todas as demandas que 
surgiam pelos telefones (21) 
99371-9647 e (21) 99332-
8289, e pelo e-mail procon-
tur@procon.rj.gov.br

Os turistas poderão ser 
atendidos em inglês, francês, 
espanhol, alemão e italiano. 
Além de elaborar projetos es-
peciais do Procon-RJ voltados 
para o turista e atender direta-
mente as reclamações dos vi-
sitantes do estado e daqueles 
que frequentarem os grandes 
eventos no Rio, o ProconTur 
também orienta previamente 
os organizadores e empresas 
participantes destes grandes 
eventos, para que atendam 
aos consumidores de forma 
eficaz e sem irregularidades.

Prefeitura de Iguaba 
oferece Cursos de 
Impermeabilização

O curso de Técnicas de 
Impermeabilização, ministra-
do pela empresa SIKA abre 
inscrições na próxima quarta-
feira (14/08) em Iguaba Gran-
de. 

A Prefeitura Municipal, 

por meio da Secretaria de As-
sistência Social, Trabalho e 
Renda, em parceria com o ve-
reador Marcello Costa, ofere-
cem 30 vagas para a primeira 
data, marcada para o dia 02 
de setembro, às 18h.


