
Ano 22 | Nº888 | 21 de agosto de 2019 | facebook.com/lagosnoticia | lagosnoticia.com.brR$ 1,00 | Região dos Lagos 

Nesta edição

Pág.03

Pág.02

Ciclista participa de prova
 tradicional na França

O ciclista cabo-friense Marcus Vinicius, o “Tatu”, está participando da prova Paris Brest Paris, 
organizada pelo Audax Clube Parisien, a pedalada mais importante de longa distância(1200km)

Operação Tapa Buracos 
em Imbaú e Manutenção 
na Estrada de Cambucaes

Pág.03

Prefeito se reúne com 
Associações de Moradores 
do Mossoró e do Bela Vista

Foto: D
ivulgação

Secretário de Turismo ministra palestra 
de divulgação do potencial Turístico 

O encontro reuniu 50 profissionais entre, Guias de Turismo, Agentes de Viagens e Operadores 
de Turismo que atuam em todo território nacional. Pág.02

Pág.03

Centro de Atendimento ao 
Trabalhador recebe currículos

Foto: D
ivulgação

CABO FRIO

SILVA JARDIM

SILVA JARDIM



02 01 a 28 de Fevereiro de 2018 FACEBOOK.COM/JORNALOCIDADAOEdição 888 • 21 de agosto de 201902

Operação Tapa Buracos em Imbaú e 
Manutenção na Estrada de Cambucaes

A Prefeitura de Silva Jar-
dim, através da Secretaria 
Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, realizou nesta 
sexta-feira (16), uma opera-
ção de “tapa-buracos” na ro-
dovia que da acesso ao bair-
ro de Imbaú. A manutenção 

teve como objetivo aprimorar 
a segurança e as condições 
de tráfego na via.

Já em Cambucaes, vi-
sando o bem-estar e a segu-
rança da população, foi feita 
uma obra de manutenção na 
estrada que da acesso ao 

bairro. 
O serviço foi realizado 

com o auxílio de uma máqui-
na motoniveladora (Patrol). 
As ações contaram com o 
apoio das Secretarias Mu-
nicipais de Meio Ambiente e 
Agricultura.

Secretário de Turismo ministra palestra 
de divulgação do potencial Turístico 

SILVA JARDIMSILVA JARDIM

As ações contaram com o apoio das Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e Agricultura

O evento teve como objetivo, apresentar as riquezas naturais de Silva 
Jardim e o suporte local, como opção de roteiro turístico

O Secretário Municipal de 
Turismo, Cultura e Governo, 
Felipe Rocha, palestrou na 
última quarta-feira (14), na 
sede da Intermac Seguros, 
localizada no Centro do Rio 
de Janeiro. O encontro reuniu 
50 profissionais entre, Guias 
de Turismo, Agentes de Via-
gens e Operadores de Turis-
mo que atuam em todo terri-
tório nacional. 

O evento teve como ob-
jetivo, apresentar as riquezas 
naturais de Silva Jardim e o 
suporte local, como opção 
de roteiro turístico. Na oca-
sião, o Secretário apresentou 
um vídeo de sensibilização 
e envolvimento, mostrando 

imagens do município. Após 
as apresentações do vídeo 
e da palestra, ministrada por 
Felipe, a plateia presente se 
mostrou impactada com o 
potencial turístico de Silva 
Jardim, até então não conhe-
cido. Como cartão de visita 
e envolvimento, Felipe levou 
produtos locais, como a ba-
nanada e a cachaça Tapinoã, 
além de sortear passeios tu-
rísticos e diárias em pousa-
das da região. 

Felipe Rocha falou da 
importância de divulgar as 
atrações turísticas de Silva 
Jardim. “É de fundamental 
importância que o merca-
do turístico reconheça Silva 

Jardim e a Região Caminhos 
da Mata, como opção entre 
os principais roteiros turísti-
cos do Estado. Nosso papel, 
além de abrir as fronteiras do 
município, é também fazer a 
ponte que liga o interesse do 
mercado ao nosso potencial, 
despertando o desejo do tu-
rista. E na outra ponta, como 
determina a Prefeita Cile-
ne, temos que dar suporte e 
contribuir para qualificação 
dos serviços locais”, disse o 
Secretário. Felipe concluiu a 
ação contabilizando um sal-
do positivo e afirmando que 
a cidade de Silva Jardim já é 
uma realidade no mapa turís-
tico do país. 
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Centro de Atendimento ao 
Trabalhador recebe currículos

A Secretaria de Agricultu-
ra, Abastecimento, Trabalho 
e Renda de São Pedro da 
Aldeia, por meio do Centro 
de Atendimento ao Trabalha-
dor (CAT), em parceria com 
a iniciativa privada, continua 
recebendo currículos para 
os cargos de Operador de 
Pá Carregadeira, Operador 
de Perfuratriz e Operador de 
Retroescavadeira. As vagas 
para Eletricista Predial, ante-
riormente oferecidas, já foram 
esgotadas. Os interessados 
têm até esta quarta-feira (21) 
para entregar seus currícu-
los no CAT, que funciona na 
sede do Horto Escola Artesa-

nal, na Rodovia Amaral, km 
107, no bairro Balneário das 
Conchas, das 8h30 às 16h30. 
Vale lembrar que, como pré
-requisito para ocupação da 
vaga, é necessário compro-
var experiência na área. As 
vagas são destinadas, prefe-
rencialmente, a moradores da 
cidade, na faixa etária a partir 
de 18 anos.

A coordenadora de Quali-
ficação Profissional da Sagat, 
Vanusa de Arruda, destacou 
o apoio dado ao Processo 
Seletivo. “As vagas são, ex-
clusivamente, para atuação 
em empresa privada. Nós da 
Secretaria estamos atuando 

como uma ponte nesse pro-
cesso, captando esses cur-
rículos para serem encami-
nhados à empresa ofertante. 
Toda a parte de seleção e o 
contato com os candidatos 
são de responsabilidade total 
da empresa. Também faze-
mos cadastro reserva”, sa-
lientou.

Entre os benefícios ofe-
recidos pela empresa estão 
café da manhã e almoço, 
além de planos de saúde 
e odontológico. Mais infor-
mações sobre os processos 
seletivos para contratação 
privada devem ser obtidas 
diretamente na sede do CAT.

SÃO PEDRO DA ALDEIA

Prefeito se reúne com Associações de 
Moradores do Mossoró e do Bela Vista

O prefeito Cláudio Chum-
binho recebeu em seu gabi-
nete, nesta terça-feira (20), 
os presidentes das Asso-
ciações de Moradores dos 
bairros Mossoró e Bela Vis-
ta, George Oliveira e William 
Siqueira, respectivamente. As 
reuniões abordaram as prin-
cipais solicitações referentes 
aos bairros, como serviços de 
manutenção pública. Durante 
o encontro, foram apresenta-
das as ações e projetos da 
Prefeitura para os locais.

“Sozinho ninguém che-
ga a lugar nenhum, então é 
muito importante que as As-
sociações estejam juntas à 
Prefeitura, trazendo todas as 
demandas dos bairros. Nós 
temos mais um ano e quatro 
meses de governo e estamos 
com todo um planejamento 
de pavimentação de diversas 
ruas, como nos compromete-
mos com a população de São 
Pedro. Temos diversas obras 
em andamento e estamos tra-
zendo ainda mais desenvolvi-
mento para cidade, buscando 

grandes empresas que au-
mentem a geração de em-
prego”, destacou o prefeito 
Cláudio Chumbinho.

A primeira reunião 
aconteceu entre o chefe 
do executivo aldeense e o 
presidente da Associação 
do bairro Mossoró, George 
Oliveira, e também contou 
com a participação do vice
-presidente, Alair Motta, do 
diretor de Eventos, Carlos 
Henrique, e do membro da 
entidade William da Silva. 
Além de abordar serviços de 
manutenção pública, como 
iluminação, pintura e pavi-
mentação, o encontro discu-
tiu a engorda do campo de 
areia do bairro.

Para o presidente Geor-
ge Oliveira, a parceria entre 
a Prefeitura da cidade e a 
Associação de Moradores é 
muito importante.

 “Nós precisamos tra-
balhar de mãos dadas com 
a Prefeitura, então essa foi 
uma reunião muito produti-
va. Podemos observar que 

Foto: Divulgação

muitas obras têm sido reali-
zadas; é um prefeito que tem 
feito muitas melhorias para o 
Mossoró e nosso bairro está 
sendo bem aproveitado”, sa-
lientou.

Em seguida, foi a vez do 
presidente da Associação 
de Moradores do Bela Vista, 
William Siqueira, e do vice
-presidente, Pedro Pinheiro, 
apresentarem as principais de-
mandas do bairro. As solicita-
ções envolveram questões de 
segurança pública, pavimen-
tação, iluminação e instalação 
de lixeiras.

O presidente William Si-
queira se mostrou satisfeito 
com a reunião. “O nosso bair-
ro é bastante valorizado, são 
poucas coisas que precisamos 
pedir, e o prefeito vai nos aten-
der nessas pequenas coisas. 
Nós estamos atuando há sete 
meses na Associação de Mo-
radores e estamos fazendo 
um trabalho em conjunto com 
a Prefeitura, que está sendo 
excelente para o Bela Vista”, 
afirmou.

SÃO PEDRO DA  ALDEIA
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O evento teve como objetivo, apresentar as riquezas naturais de Silva 
Jardim e o suporte local, como opção de roteiro turístico

Ciclista participa de prova 
tradicional na França

O ciclista cabo-friense 
Marcus Vinicius, o “Tatu”, 
está participando da prova 
Paris Brest Paris, organizada 
pelo Audax Clube Parisien, a 
pedalada mais importante de 
longa distância(1200km). A 
competição acontece a cada 
quatro anos e reúne mais de 
cinco mil pessoas para uma 
semana de pedaladas pela 
Beaunce, Perche, Normandia 
e a Bretanha. 

O atleta viajou no dia 14 
deste mês e a corrida come-
çou neste último domingo, 
com encerramento na quin-
ta-feira (22). Marcus Vinicius 
começou a pedalar no Bike 
Night Cabo Frio. Estreou nas 
competições na modalidade 
randonneuring em 2017, con-
quistando o título de Super 
Randonneurs, após realizar 
as etapas de 200, 300, 400 e 
600km de ciclismo, pelo clu-

be Audax Rio.
Em 2018 repetiu a fa-

çanha com o objetivo de al-
cançar a pré-qualificação ao 
Paris Brest Paris (PBP) desta 
edição, além das provas nor-
mais de 200 a 600km. Partici-
pou e teve êxito no Audax Rio 
1000km, realizado em outu-
bro do ano passado, o que 
garantiu que pudesse realizar 
a pré-inscrição em janeiro 
deste ano para o PBP.

CABO FRIO
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Salão do Turismo no Rio de Janeiro receberá 
Estande da Região Caminhos da Mata

O Armazém 2 do Píer 
Mauá, centro do Rio de Ja-
neiro, entre os dias 22 e 25 
de agosto, vai se transfor-
mar na vitrine das maravi-
lhas turísticas do Estado, 
sediando o Salão Estadual 
de Turismo. 

Mais de 70 Municípios 
do Estado do Rio de Janei-
ro participarão do evento, 
que tem o intuito de divul-
gar, promover e fomentar os 
Produtos turísticos, do inte-
rior do Estado, fortalecendo 
a cadeia produtiva deste im-
portante segmento da Eco-
nomia Fluminense.

A Prefeitura Municipal 
de Silva Jardim, através 
da Secretaria de Turismo, 
Cultura e Governo, estará 
presente, em um estande, 
promovendo e divulgando 
o potencial turístico do Mu-
nicípio, mostrando aos visi-
tantes e ao mercado do Tu-
rismo Nacional, as riquezas 
naturais, como cachoeiras, 
trilhas, a Lagoa de Jutur-
naíba, a reserva Natural de 
Poço das Antas e o trabalho 
da Associação Mico-Leão 
-Dourado. No estande de 
Silva Jardim, também pode-
rão ser apreciados uma ex-
posição de produtos artesa-
nais, realizado em parceria 
com a Associarte e também 
degustação dos produtos tí-
picos da gastronomia local, 
representações do Patrimô-
nio Imaterial da cidade.

Representando o segui-
mento da música, na sexta 
feira, o grupo de Forró, “ Os 
três de Aldeia”, de Silva Jar-
dim, prometem contagiar o 
ambiente com a alegria do 
melhor forró pé de serra, re-
presentando e mantendo o 
nosso título de Capital Flu-
minense do Forró.

Segundo o Secretário 
Felipe Rocha “a cidade es-
tará muito bem represen-
tada, os operadores locais 
do turismo, prestam um 
serviço de qualidade e com 
padrão para receber turis-
tas nacionais e internacio-
nais. Os operadores que 
são os atores principais de 
desenvolvimento desta pu-
jante atividade da cidade 
com repercussão regional. 
Cumprindo a orientação da 
Prefeita Cilene, mantemos 
o compromisso de apoiar e 
fomentar as atividades do 
setor. ”

O Salão Estadual de Tu-
rismo cumpre uma agenda 
de networking, promovendo 
visibilidade, diminuindo as 
distâncias entre o usuário, 
mercado de fomento turís-
tico e os operadores locais, 
além de e ampliar a visão 
geral de cada região, valo-
rizando as suas peculiarida-
des. 

A Prefeita Cilene avalia 
como sendo um evento de 
suma importância para a ci-
dade “ Investir no potencial 

turístico de nossa cidade, 
é investir no nosso jeito de 
ser, no senso de perten-
cimento da nossa gente. 
Somos parte e guardiões 
de riquezas naturais. Tão 
importante quanto pensar e 
planejar a atividade turística 
como um dos pilares de de-
senvolvimento, é trabalhar 
na conscientização desta 
e de futuras gerações, no 
que diz respeito as rique-
zas naturais e manutenção 
do ecossistema. Um evento 
da grandiosidade do Salão 
Estadual de Turismo, é um 
marco na construção de um 
crescimento ordenado e 
sustentável. ” Ressaltou A 
Prefeita.

Para finalizar o secretá-
rio Felipe Rocha destacou 
o alto índice de aceitação 
dos operadores turísticos 
locais que participarão do 
evento, como a Associarte, 
Calangos Adventure, Ca-
chaça Tapinuã, Kaapora, 
Associação Mico Leão Dou-
rado, Fazenda dos Cordei-
ros, Cerveja local, Os Três 
de Aldeia, Aldeia do Bambu 
Camping e Chalés, Cacho-
eira Sete Quedas e Paola 
Tour, dentre outros agentes 
e guias de turismo!

O evento que acontece-
rá de quinta-feira a domin-
go, tem uma expectativa de 
público superior a 50 mil vi-
sitantes e promete agitar o 
fim de semana Fluminense.

SILVA JARDIM


