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Prefeitura avança na 
construção do Museu do Sal

As obras de construção 
do Museu do Sal seguem 
avançando em São Pedro 
da Aldeia. Atualmente, o tra-
balho no local envolve a pin-
tura do forro de madeira e a 
limpeza do terreno, além do 
início da escavação das ins-
talações sanitárias.

 Uma iniciativa da Prefei-
tura aldeense, o museu terá 
como missão resgatar, pre-
servar e divulgar o patrimônio 
material e imaterial relativo 
ao trabalho em salinas na ci-
dade.

“Esse museu é mais uma 
grande conquista do nosso 
município, ele representa um 
resgate da história de toda 
a região, não só de São Pe-

dro da Aldeia, e do trabalho 
salineiro. O museu é a união 
de cultura, turismo e educa-
ção; é com muita satisfação 
que realizamos essa obra”, 
comentou o prefeito Cláudio 
Chumbinho.

O casarão, que será a 
sede do museu, passou por 
revitalização e recebeu inter-
venções como restauração, 
colocação de telhas, constru-
ção de paredes e retirada do 
emboço original, entre outras. 

O projeto contempla duas 
salas de exposição (Salinas e 
Senzala), sala de administra-
ção e manutenção do acervo, 
copa de apoio, recepção e 
loja. Haverá, ainda, cafete-
ria, banheiros com acessi-

bilidade, área de lazer com 
bicicletários, bancos, deck 
de madeira e moinhos, além 
de rampas e piso tátil para 
deficientes visuais e pessoas 
com baixa visão.

O espaço está localizado 
na Rodovia RJ-106, próximo 
à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do município.

 O museu aldeense irá 
reunir a memória histórica do 
trabalho em salinas, que foi 
uma das principais ativida-
des econômicas do município 
e da Região dos Lagos por 
muito tempo. 

A iniciativa é fruto de um 
convênio entre a Prefeitura 
da cidade e o Ministério do 
Turismo.

Prefeitura de Saquarema realiza 
show com Padre Fábio de Melo

SAQUAREMASÃO PEDRO DA ALDEIA 

O museu terá como missão resgatar, preservar e divulgar o patrimônio 
material e imaterial relativo ao trabalho em salinas na cidade

A festa, que é a mais antiga do país, será realizada do dia 30 de agosto 
a 8 de setembro

Uma das mais tradicio-
nais festas religiosas do país 
já vai começar em Saquare-
ma. A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esporte, Lazer 
e Turismo, está apoiando a 
389º edição do tradicional Cí-
rio de Nazareth. A festa, que 
é a mais antiga do país, será 
realizada do dia 30 de agosto 
a 8 de setembro. Para come-
morar, será feito um grande 
show com o Padre Fábio de 
Melo, em homenagem à Nos-
sa Senhora de Nazareth, pa-
droeira do município.

O Padre Fábio de Melo 
é um dos maiores nomes da 
música cristã e mobiliza mi-
lhares de fiéis através das 
suas obras. Além de cantor, 
ele também é professor e es-
critor, acumulando um total 
de mais de 4 milhões de li-
vros vendidos. O show do pa-
dre, realizado pela Prefeitura 
de Saquarema, acontecerá 
no dia 06 de setembro, na 
Praça do Coração, no Centro 
da cidade.

O Círio de Nazareth, em 
Saquarema, sempre foi o 

maior da Região dos Lagos, 
atraindo milhares de turistas 
de vindo de várias cidades do 
país. 

A igreja de Nossa Senho-
ra de Nazareth está cons-
truída onde uma imagem 
da santa foi encontrada por 
pescadores, há 389 anos. 
Anualmente a celebração, 
que é patrimônio imaterial de 
Saquarema, reúne devotos, 
peregrinos e inúmeras pes-
soas movidas pela fé, sendo 
considerado o segundo maior 
Círio do país. 
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CMDCA divulga gabarito da prova 
para candidatos ao Conselho Tutelar

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) de 
São Pedro da Aldeia divulgou, 
nesta segunda-feira (19), o 
gabarito da prova destinada 
aos pré-candidatos a conse-
lheiros tutelares na eleição 
de 2019. Ao todo, 18 dos 22 
candidatos aptos realizaram 
o exame. A divulgação do re-
sultado da prova está prevista 
para o dia 27 de agosto. 

A prova de conhecimen-
tos específicos sobre o Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), prevista em 
Edital e de caráter eliminató-

rio, foi realizada no último dia 
16. Serão considerados apro-
vados aqueles que obtiverem 
50% dos pontos previstos 
para o exame, que contou 
com 20 questões objetivas.

De acordo com o crono-
grama, a apresentação de re-
curso ocorrerá entre os dias 
28 e 30 de agosto. 

O resultado final da prova 
está previsto para o dia 03 de 
setembro

Coordenado pelo CMD-
CA, o processo irá eleger cin-
co membros titulares e cinco 
suplentes; a votação ocorre-
rá no dia 06 de outubro. Os 

Foto: Divulgação

novos conselheiros terão um 
mandato de quatro anos, com 
carga horária de 40h sema-
nais e atendimento ao público 
das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira. 

Após as 18h e aos sá-
bados, domingos e feriados, 
haverá escala de plantão 
estabelecida pelos próprios 
membros.

Todos os detalhes rela-
cionados ao processo eleito-
ral, bem como o cronograma, 
estão disponíveis no Edital 
01/2019 – CMDCA, publicado 
no site oficial da Prefeitura de 
São Pedro da Aldeia.

SÃO PEDRO DA ALDEIA

Obras da orla continuam em 
São Pedro da Aldeia

As obras de construção 
da orla de São Pedro da Al-
deia, compreendendo os tre-
chos entre os bairros Centro 
e Estação, seguem a todo 
vapor. As intervenções no lo-
cal continuam envolvendo o 
assentamento de piso inter-
travado. A orla será um es-
paço destinado ao lazer e ca-
minhadas, com um calçadão 
arborizado e iluminado com 
1.550m de extensão.

O prefeito Cláudio Chum-
binho falou sobre a iniciativa. 
“Essa orla é um sonho anti-
go de todos nós e mais uma 
conquista do nosso governo. 
Estamos avançando nessa 
construção com muita satis-
fação. Essa área é o nosso 
cartão postal”, comentou.

Segundo o projeto básico 
inicial, elaborado pela Secre-
taria de Urbanismo e Habita-

ção, a orla receberá pavimen-
tação por meio da colocação 
de bloquetes coloridos. Ca-
racterizado como um espa-
ço de lazer, o trecho contará 
com bancos, postes de ilumi-
nação, pergolados, cestas de 

Foto: Divulgação

lixo, rampas de acesso à praia 
e o plantio de árvores.

A obra da orla é fruto de 
convênio entre a Prefeitura da 
cidade e o Governo do Estado, 
pelo programa Somando For-
ças.

SÃO PEDRO DA  ALDEIA
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Meio Ambiente participa de 
“Abraço à Laguna de Araruama”

O secretário municipal de 
Meio Ambiente de Cabo Frio, 
Mario Flavio Moreira partici-
pou, neste domingo (18) do 
“Abraço à Laguna de Araru-
ama”, evento realizado na ci-
dade de Iguaba Grande, por 
iniciativa da moradora Zane 
Machado e que recebeu o 
apoio do Poder Público Local.

Estiveram presentes os 
secretários de Meio Ambien-
te de Cabo Frio, Mario Flavio 
Moreira, de Iguaba Gran-
de, Marco Antônio Motta, de 
Araruama, Cláudio Barreto e 
Luciano Silva, de São Pedro 
da Aldeia, além de represen-
tantes do Inea, que se junta-
ram a mais de 700 pessoas, 
no que foi chamado pelos 
organizadores de “um ato de 
amor”.

Os organizadores do 
evento recolheram doações 
de alimentos não perecíveis 
que serão doados à institui-
ções carentes.

Vestidos com camisetas 
vermelhas, os participantes 
desenharam um grande co-
ração humano em frente a 
laguna. Um drone captou as 
imagens que serão enviadas 
à ONGs do mundo todo com 

o objetivo de chamar aten-
ção do que está ocorrendo 
com a maior laguna hipersa-
lina do mundo.

Quem participou do 
Abraço à Laguna de Ara-
ruama recebeu, também, 
doações de mudas de árvo-
res frutíferas e plantas orna-
mentais, serviços da Cruz 
Vermelha, como aferição de 
pressão arterial e medição 
de glicose, aulão de Zum-
ba com o professor DuDu 
Soares, cortes de cabelo 
masculino e feminino, brin-

cadeiras ao ar livre e tiveram à 
disposição pontos para coleta 
de óleo usado e caminhão de 
coleta seletiva de lixo, entre 
outros benefícios.

“Foi um evento exemplar 
em que, representando o pre-
feito Dr. Adriano, pudemos co-
locar a Secretaria de Meio Am-
biente de Cabo Frio totalmente 
à disposição de todos para au-
xiliar nessa luta pela despolui-
ção da Laguna de Araruama.”  
afirmou o secretário de Meio 
Ambiente, Mario Flavio Morei-
ra.

CABO FRIO
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Equipe de Canoa está entre as 
quatro melhores do Mundo

A equipe cabo-friense 
Mana Brasil Clube Náutico 
de Cabo Frio (CNCF) ficou 
entre as quatro melhores do 
mundo no Mundial de Lon-
ga Distância 2019 de Canoa 
Polinésia (Va’a). A competi-
ção aconteceu entre os dias 
9 a 16 de agosto em Sunshi-
ne Coast, na Austrália.

A equipe composta por 
seis atletas com mais de 
40 anos ficou com a quarta 
colocação na prova da cate-
goria V6 Master 40 feminina 
em um percurso de 24 qui-
lômetros, estando atrás das 
anfitriãs Australianas (1º 
lugar), das atletas da Nova 
Zelândia (2º lugar) e do Ha-
vaí (3º lugar). Nove países 
participaram do campeona-
to: Austrália, Brasil, Cana-
dá, Califórnia, Hawaí, Hong 
Kong, Nova Zelândia, Tahiti 
e Singapura.

As atletas, que fizeram 

parte da delegação repre-
sentada pela Confederação 
Brasileira de Va’a (CBVAA), 
alcançaram um nível altíssi-
mo de rendimento e repre-
sentaram muito bem o país 
ficando entre os quatro me-
lhores do esporte no mun-
do.

Atleta, treinadora e capi-
tã da equipe, Dayone Rossi 
avaliou a posição conquis-
tada e comemorou bastante 
o resultado.  “Avalio como 
um grande aprendizado. 
Nessas competições po-
demos ver como o Brasil 
precisa apoiar atletas para 
conquistas internacionais e 
mundiais. Fizemos uma ex-
celente participação, rema-
mos muito. 

O quarto lugar veio 
como se estivéssemos no 
pódio. Estamos muito feli-
zes. Até o momento somos 
a equipe brasileira com a 

melhor colocação nesse 
mundial”, afirmou.

A Mana Brasil CNCF é 
composta por seis atletas: 
Dayone Rossi, Mariana 
Santa Roza, Alice Nassif, 
Marta Terra, Simone Rená 
e Alisa de Lalor. 

A equipe nasceu em 
2012 pelo ideal da profes-
sora de Educação Física, 
atleta e atual capitã Dayo-
ne Rossi de formar um pe-
queno grupo de amigas e 
remadoras de OC1 (cano-
as individuais) para com-
petir na categoria V6 (com 
6 pessoas). Desde então, 
elas disputaram diversos 
estaduais, brasileiros e sul
-americanos na Argentina, 
Chile, Peru e Brasil, sen-
do Tricampeãs Master da 
América do Sul em 2018. O 
maior título foi o Mundial de 
2014, com ouro na catego-
ria Master e prata na Open.

CABO FRIO
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