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Inscrições do Festival Internacional 
de Dança são prorrogadas 

Os interessados em par-
ticipar do XV Festival Interna-
cional de Dança de Cabo Frio 
ganharam uns dias a mais 
para se inscrever. O prazo fi-
nal de encerramento das ins-
crições foi prorrogado até dia 
31 de agosto.

O evento acontece entre 
os dias 4 e 8 de setembro, 
na Associação Atlética Cabo-
friense. 

A organização é da Esco-
la de Ballet Márcia Sampaio, 
com apoio da Prefeitura de 
Cabo Frio, por meio da Se-
cretaria de Turismo. As apre-
sentações serão abertas ao 
público.

Os interessados devem 
acessar o site do evento 
(www.festivalonline.com.br), 
onde também estão disponí-
veis o regulamento e outras 
informações. 

O evento tem o status 
de um dos principais do seg-
mento no interior do Rio. Es-
tarão reunidos dançarinos de 
modalidades como clássico 
de repertório, ballet clássico, 
estilo livre, dança contem-

porânea, danças populares, 
danças urbanas, dança de 
salão e jazz.

De acordo com a orga-
nizadora Márcia Sampaio, 
cerca de 40 grupos se inscre-
veram até o momento. Estão 
confirmadas equipes de São 
Paulo, Minas Gerais e Espíri-
to Santo, além de vários mu-
nicípios do Rio de Janeiro e 
de países como Argentina e 
Paraguai.

Durante o evento serão 
oferecidas aulas de dança 
contemporânea, clássico in-
termediário e avançado, téc-
nica de pontas, jazz, dança 
de salão e dança urbana, 
oferecidas pelo corpo de ju-
rados. 

Alunos do Projeto Escola, 
que reúne grupos de dança 
das escolas da rede muni-
cipal de Cabo Frio e jovens 
atendidos pelos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) do município 
também vão se apresentar.

O festival contará ainda 
com a apresentação de gru-
pos convidados e a mostra 

competitiva que é dividida em 
apresentações solo, dupla, 
trio e conjunto, nas categorias 
infantil (9 a 11 anos), juvenil 
(12 a 14 anos), sênior (15 a 
17 anos) e avançado (18 a 
26 anos). Haverá premiação 
em troféu, em dinheiro (de R$ 
300 a R$ 1 mil), certificado 
para todos os participantes, 
e duas semanas de aula com 
o corpo do Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro para o me-
lhor bailarino e melhor baila-
rina.

O Festival Internacional 
de Dança já faz parte do ca-
lendário anual de eventos de 
Cabo Frio e, nesta edição, 
terá o apoio também do Con-
vention & Visitors Bureau de 
Cabo Frio, II Foro Internacio-
nal de Danza da Argentina 
e do Consejo Paraguayo de 
Danza, este último, por meio 
de um convênio de coopera-
ção acadêmica, o que é muito 
importante para os bailarinos.

A Associação Atlética 
Cabofriense está localizada 
na Rua 13 de Novembro, no 
Centro de Cabo Frio.

Guarda Marítima e Ambiental apreende 
redes de pesca na Praia das Palmeiras

CABO FRIOCABO FRIO

A organização é da Escola de Ballet Márcia Sampaio, com apoio da 
Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo Foi percorrida toda a área do Canal do Itajuru, desde o limite 

com São Pedro até a Boca da Barra
Guarda Marítima e Am-

biental apreendeu na noite 
desta quarta-feira (21) duas 
redes de arrasto de dois ca-
lões de 15 metros cada uma. 
O flagrante foi feito na Praia 
das Palmeiras durante uma 
ação conjunta de fiscalização 
do defeso total da Lagoa de 
Araruama.

Além de Cabo Frio, parti-
ciparam da operação fiscais 
dos municípios de Iguaba 
Grande, São Pedro da Aldeia, 
Arraial do Cabo e Araruama. 
Foi percorrida toda a área do 
Canal do Itajuru, desde o limi-
te com São Pedro até a Boca 
da Barra.

“Esta é uma ação rotinei-
ra que será desenvolvida até 
o fim do defeso total da La-
goa, que vai até 30 de outu-

bro. A fiscalização será cada 
vez mais intensa para repri-
mir a atividade irregular”, afir-
ma Jean Carlos, coordenador 
da Guarda Civil Municipal.

As redes serão encami-
nhadas para 126° DP para 
registro na lei n° 9.605/98 e 
ficarão acautelas até o fim do 
defeso. Ninguém foi preso. 

O Defeso
O defeso total da Lagoa 

de Araruama teve início no 
dia 1 de agosto. Até 30 de 
outubro todas as atividades 
pesqueiras estão proibidas, 
seja ela profissional, amadora 
ou de lazer. O defeso é uma 
ferramenta de ordenamento 
para garantir a reprodução e 
reposição dos peixes e crus-
táceos no ambiente.

A lagoa abrange os mu-

nicípios de Cabo Frio, Ara-
ruama, Saquarema, Iguaba 
Grande, São Pedro da Aldeia 
e Arraial do Cabo. O defeso 
cumpre a Instrução Normati-
va Interministerial MPA/MMA 
número 2, de 16 de maio de 
2013, fruto da articulação do 
Consórcio Intermunicipal La-
gos São João com pescado-
res e ministérios envolvidos 
e se aplica a toda a extensão 
da lagoa.

Cada município ficará 
responsável pela fiscalização 
de sua área, mas a Unidade 
de Polícia Ambiental (Upam) 
vai coordenar os trabalhos. 
Em Cabo Frio, essa função 
está sob os cuidados da 
Guarda Marítima Ambiental, 
em parceria com a Secretaria 
de Meio Ambiente.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Prefeitura anuncia Concurso 
Público no Município

IGUABA GRANDE

Expectativa é que a prova só seja aplicada em 2020

O Prefeito Vantoil 
assinou na tarde des-
ta quarta-feira (21), a 
portaria Nº 2038/2019 
que designou os ser-
vidores Milena Silva 
Meireles, Érico Gon-
çalves de Oliveira e 

Vanessa da Silva Fer-
reira dos Santos para 
acompanharem e fis-
calizarem todas as 
etapas de execução 
do certame, zelando 
pelo cumprimento das 
formalidades da lei.

A Prefeitura não 
mede esforços para 
que o Concurso acon-
teça ainda neste ano, 
entretanto, a expecta-
tiva real, é que a pro-
va só seja aplicada em 
2020.
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Búzios na Reunião no Ministério 
Público sobre Maria Joaquina

Nesta terça-feira (20) 
representantes do Poder 
Executivo e Legislativo dos 
Municípios de Armação dos 
Búzios e Cabo Frio se reuni-
ram na 3ª Promotoria de Jus-
tiça de Tutela Coletiva – Nú-
cleo Cabo Frio, para debater 
as questões referentes à 
implementação de um posto 
de Saúde no Bairro da Maria 
Joaquina.

No encontro foi discutida 
a nova Representação de In-
constitucionalidade proposta 

pelo Prefeito de Cabo Frio, 
Adriano Moreno de anexar 
o bairro de Maria Joaquina 
ao Município de Cabo Frio 
foi feita recomendações para 
o Secretário Municipal de 
Saúde de Cabo Frio, Car-
los Ernesto. Ficou decidido 
que deverá ser apresentado 
no prazo de trinta dias um 
plano de ação de curto, mé-
dio e longo prazo, com cro-
nograma para implantação 
no Bairro Maria Joaquina, 
de uma Unidade Básica de 

Saúde, com ambulâncias 24 
horas à disposição da po-
pulação local. As Secreta-
rias Municipais de Saúde de 
Cabo Frio e de Armação dos 
Búzios comprometeram-se 
em iniciar tratativas para de 
celebrar convênio tratando 
de eventual reversão patri-
monial das obras e serviços, 
a fim de zelar pela preserva-
ção do patrimônio de ambos 
os Municípios no caso de 
eventual alteração da situa-
ção de fato.

BÚZIOS

Bike Night Cabo Frio acontece hoje

O Movimento Bike Night 
Cabo Frio realiza nesta quin-
ta-feira (22) mais uma edição 
do passeio ciclístico. O grupo 
irá se concentrar, às 19h30, 
na Rua Expedicionário da 
Pátria, nº 952, em São Cristó-
vão. Podem participar ciclis-
tas amadores e profissionais. 
O evento é gratuito e aberto 
ao público.

A saída é de São Cristó-
vão, em direção ao Braga, 
com destino à orla da Praia 
do Forte. O retorno é pelo 
bairro da Passagem e o tér-
mino no mesmo local de ori-
gem. O percurso tem 10 km, 
com ritmo leve, o que permite 
a participação de pessoas de 
todas as idades.

À frente do grupo, um car-
ro de som anima o passeio to-
cando músicas da atualidade. 
Para participar basta ter uma 
bicicleta, que não precisa ser 
profissional. Quem não tem 

bike, pode alugar no ponto 
de concentração do evento.

“Nesta edição teremos 
uma surpresa durante o 
passeio. Vale muita a pena 
participar”, contou o idea-
lizador do Movimento Bike 
Night Cabo Frio, Wellington 
Alves.

O Bike Night comemora 
cinco anos de fundação e 
se consolida como um im-
portante evento de esporte 
com participação popular na 
cidade. Os passeios são se-
manais, sempre às quintas-
feiras, e costumam reunir de 
100 a 150 pessoas em dias 
normais, entre moradores e 
turistas, e de 350 a 500 em 
edições especiais, quando 
se comemora alguma data 
importante dentro do calen-
dário de eventos do muni-
cípio ou nacional. O lema é 
conscientizar a população 
sobre a importância da bici-

cleta como meio de transporte 
para conscientização ambien-
tal.

Como o evento é ao ar li-
vre, depende das condições 
climáticas. A organização 
orienta a população a ficar de 
olho na previsão do tempo e 
acompanhar pelas redes so-
ciais do projeto possíveis al-
terações de datas, se neces-
sário for. Outras informações 
sobre o evento podem ser obti-
das pelo telefone: (22) 9.9838-
9231 ou na página oficial do 
grupo no Facebook: Bike Night 
Cabo Frio ou Instagram: @bi-
kenightcabofrio.

O evento é organizado 
pelo Movimento Bike Night 
em parceria com a Associação 
Comercial e Industrial e Turís-
tica de Cabo Frio (Acia), e con-
ta com o apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Es-
portes e Lazer e Guarda Civil 
Municipal.
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Elerj forma 42 alunos da pós-graduação 
em gestão no Legislativo 

Em sessão solene no 
Plenário Barbosa Lima Sobri-
nho presidida pelo presiden-
te da Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT), 42 alunos da 
pós-graduação em Gestão no 
Poder Legislativo, a primeira 
oferecida de forma indepen-
dente pela Escola do Legis-
lativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Elerj), se formaram 
na noite desta segunda-feira 
(19/08). Entre os formandos 
das turmas Martin Luther 
King e Darcy Ribeiro estavam 
servidores públicos do Legis-
lativo fluminense, da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro e 
um dos vereadores da cidade 
de Mendes, na região Sul do 
estado. Com duração de um 
ano e meio, o curso gratuito 
contou com 20 professores 
e 19 disciplinas, totalizando 
486 horas/aula.

Durante a cerimônia, o 
presidente Ceciliano foi es-
colhido como patrono da tur-
ma Darcy Ribeiro. Orgulhoso 
com o convite, o presidente 
ressaltou a importância do 
curso para o parlamento. “Eu 
fiquei muito feliz por ter sido 
convidado para ser patrono 
de uma turma tão bonita, que 
carrega o nome desse gran-
de educador. Esse curso de 
Gestão no Poder Legislativo é 
muito importante, precisamos 
aprimorar, ampliar a possibili-
dade dos nossos servidores 
aprenderem para melhor nos 
assessorar”, afirmou o coor-
denador da Elerj.

Nesse sentido, a subdi-
retora geral da Elerj, Rose-
mary Borges, garantiu que 
a qualificação desses servi-
dores, além de fortalecer o 
Legislativo, também fortale-
ce o currículo dos formados. 
“Em momentos diferentes, 
pelo menos três alunos se 
tornaram chefes de gabinete 
de novos deputados. Investir 
nessa formação é investir no 
próprio Legislativo porque, ao 
se formar, esse servidor per-
manece na Casa e transfor-
ma o ambiente de trabalho”.

A advogada e assessora 
parlamentar Flávia Aguiar é 
um desses exemplos. Embo-
ra já tenha atuado em outros 
mandatos, a servidora desta-
ca a importância de sempre 
buscar conhecimento para 
melhor desempenhar suas 
tarefas. “Para o Parlamento 
é um ganho muito grande, 
principalmente na qualifica-
ção de nós, assessores, que 

atuamos diariamente nesta 
Casa”. O colega de curso e 
apresentador da solenidade, 
Alexander Marques, comple-
tou dizendo que, ao se ca-
pacitar, todos saem no lucro. 
“Hoje, o parlamento ganha, 
nós ganhamos e a sociedade 
fluminense também”.

Representando o pai es-
colhido como patrono da tur-
ma Martin Luther King, Wag-
ner Montes Filho recordou 
o carinho e a dedicação do 
ex-parlamentar. “É sempre 
uma responsabilidade muito 
grande representá-lo, princi-
palmente na Casa onde ele 
ficou durante tanto tempo e 
tinha um carinho tão espe-
cial. Claro que fico feliz, mas 
preferia e daria tudo para que 
ele estivesse aqui. O mais im-
portante é que ele está sendo 
lembrado e homenageado. 
Tenho certeza que ele está 
muito feliz onde quer que es-
teja”, comentou.

ALERJ

Foto: Divulgação
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 Prefeitura atua para minimizar 
problemas com esgoto na Orla Bardot

Uma ação conjunta foi 
realizada na tarde desta 
quarta-feira, (21), pela Pre-
feitura de Búzios, por meio 
das Secretarias de Meio 
Ambiente, Serviços Públicos 
e Obras em parceria com a 
Prolagos. 

O objetivo foi minimizar 
o vazamento de esgoto, que 
está afetando a Orla Bardot, 
enquanto é feito um planeja-
mento para solucionar o pro-
blema de forma permanente.

Dois caminhões, sendo 
um da Secretaria de Servi-
ços Públicos e outro da Pro-
lagos, foram utilizados para 
desobstruir as passagens de 
águas pluvias, que estavam 
entupidas devido ao despejo 
irregular de esgoto.

O Secretário de Meio 
Ambiente, Fernando Savino, 
explica que desde sábado 
(17), a secretaria está atuan-
do para resolver o problema, 
mas que devido à sobrecar-

ga das redes, o vazamen-
to voltava a acontecer. Por 
isso, a necessidade de uma 
ação reforçada com o auxi-
lio dos demais setores. 

Apesar da medida ser 
paliativa, a expectativa é 
que novos vazamentos não 
ocorram por um tempo.

Outra medida adotada 
para resolver o problema é a 
notificação de todos os esta-

belecimentos da área. Eles 
deverão comprovar que es-
tão com o esgoto ligado a 
rede coletora.  

“Se continuarem des-
pejando o esgoto, de forme 
irregular, infelizmente, tere-
mos esse problema de novo. 
Precisamos que as pessoas 
se conscientizem que tam-
bém precisam fazer a sua 
parte”, frisou o secretário.

BÚZIOS


