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Retomada de obras dos abrigos de 
passageiros

O prefeito Cláudio Chum-
binho acompanhou, na quar-
ta-feira (28), o recomeço das 
obras de padronização dos 
abrigos de passageiros do 
município. Ao todo, serão 
construídos 68 pontos na ci-
dade e a previsão é de que 
uma média de 10 a 14 abrigos 
sejam concluídos por mês. A 
atual fase da obra visa a con-
clusão dos abrigos previstos 
na orla da cidade, próximo ao 
viaduto, e em frente à Rodo-
viária do município.

O prefeito Cláudio Chum-
binho falou sobre a iniciativa. 
“São 68 pontos de ônibus no-
vos que vão ser construídos 
na cidade. Vamos concluir 

todos que já foram iniciados 
e fazer um mapeamento da-
queles locais que não têm 
ponto de ônibus para estar 
construindo. 

Nós licitamos essa obra 
há um bom tempo; a empresa 
ganhadora, na primeira vez, 
começou a obra e não teve a 
capacidade de terminar; cha-
mamos a segunda colocada, 
que também não deu anda-
mento na obra. Agora, graças 
a Deus, estamos iniciando de 
novo”, explicou.

Os abrigos de passagei-
ros de São Pedro da Aldeia 
terão 15m², entorno de vidro 
temperado transparente, piso 
cimentado impermeável, piso 

tátil em borracha para orien-
tar os deficientes visuais, co-
bertura e assentos, além de 
serem afastados um metro 
da rodovia. Os pontos anti-
gos que não estão de acordo 
com a padronização serão re-
tirados e todo o material será 
reaproveitado. 

Os pontos estão locados 
em diversos bairros, desde 
Praia Linda a Botafogo e Vi-
nhateiro, num perímetro em 
triângulo. 

As construções são fru-
tos de um convênio entre a 
Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia e o Ministério das Ci-
dades, com interveniência da 
Caixa Econômica Federal. 

Frente Parlamentar das participa 
da Bienal

ALERJSÃO PEDRO DA ALDEIA 

A atual fase da obra visa a conclusão dos abrigos previstos na orla da 
cidade, próximo ao viaduto, e em frente à Rodoviária do município. Este ano, o evento terá a participação da Frente Parlamentar das Bi-

bliotecas e da Promoção do Livro e da Leitura 
A XIX BIENAL Internacio-

nal do Livro será realizada 
de hoje (30/08) a 08/09 no 
Pavilhão Laranja do Riocen-
tro. Este ano, o evento terá 
a participação da Frente Par-
lamentar das Bibliotecas e 
da Promoção do Livro e da 
Leitura da ALERJ, presidida 
pelo deputado estadual Wal-
deck Carneiro, que foi reins-
talada em junho deste ano 
em solenidade na Biblioteca 
Parque do Centro do Rio. 
No dia 06/09, às 19h, have-
rá uma Mesa de Debate, na 
Casa da Literatura, com o 
tema “Frente Parlamentar 
das Bibliotecas”, com partici-
pação de Waldeck; Malvina 
Tânia Tuttman (Presidente do 
Conselho Estadual de Educa-
ção/RJ) e Lenini Lemos (Pre-
sidente da UNDIME-RJ), com 

mediação de Elizângela Lima 
(Vice-Presidente do Conse-
lho Estadual de Educação). A 
Casa da Literatura é um es-
paço público da Secretaria de 
Estado de Cultura e Econo-
mia Criativa do Rio de Janei-
ro (SECEC), sob a gestão da 
Superintendência de Leitura 
e Conhecimento para o de-
senvolvimento de atividades 
no evento.

“Precisamos discutir a 
democratização do acesso 
ao livro e à leitura. Em Ni-
terói, como Secretário de 
Educação, fui responsável 
pela implementação de inú-
meras Bibliotecas Populares 
Públicas e do Salão da Lei-
tura daquela cidade. Como 
deputado, tenho procurado 
ampliar e qualificar esta rede 
de equipamentos”, afirma 

Waldeck, que é professor da 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF). O parlamentar 
também estará presente em 
duas outras atividade da Bie-
nal do Livro que serão reali-
zadas neste sábado (31/08) 
no estande da Prefeitura de 
Niterói: das 16 às 17h30, 
uma roda de conversa sobre 
“Desafios da escola pública 
brasileira face ao avanço do 
fundamentalismo”, com parti-
cipação da educadora Patrí-
cia Gomes Pereira; e, das 18 
às 19h30, da mesa de deba-
tes com o tema “O papel da 
Educação na garantia do Es-
tado Democrático de Direito”, 
com participação da profes-
sora Glória Anselmo e media-
ção de Bruno Ribeiro, presi-
dente da Fundação Municipal 
de Educação de Niterói.
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Prefeitura realiza 27ª Cavalgada 
da Independência 

A tradicional Cavalgada 
da Independência de São 
Pedro da Aldeia promete 
atrair centenas de cavaleiros 
e amazonas, de várias cida-
des do estado, na manhã do 
feriado de 07 de setembro. A 
concentração está marcada 
para as 10h, às margens da 
Rodovia RJ-140, na altura 
do bairro Campo Redondo. 
Os participantes sairão do 
local em direção ao Polo Ru-
ral, no bairro Cruz, após a 
execução do Hinos Nacional 
e Municipal. A programação 
no Polo começa às 13h, com 
a prova dos Três Tambores, 
prova do Laço Comprido e 
shows musicais. A entrada é 
gratuita.

“A Cavalgada da Inde-
pendência é parte do nos-
so calendário de eventos; é 
uma tradição antiga da cida-
de, que todo mundo gosta e 
faz questão de comparecer 
e participar. Nós nos empe-
nhamos para promover uma 
festa de 07 de setembro, 
dentro da nossa realidade 
financeira, que fosse voltada 
para toda a família”, comen-
tou o prefeito Cláudio Chum-
binho.

A 27ª Cavalgada da In-
dependência é uma reali-
zação da Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, em parce-
ria com os clubes de cavalo 
do município. No dia 07 de 
setembro, a festa no Polo 
Rural vai oferecer uma pro-

gramação voltada para toda 
a família, em um dia inteiro 
de lazer e muita diversão. A 
festividade vai contar com 
palco para shows, banhei-
ros químicos, área kids, 
com brinquedos infláveis, e 
praça de alimentação, além 
de estacionamento.

O secretário de Agri-
cultura, Trabalho e Pesca, 
Dimas Tadeu, falou sobre 
o evento. “A Cavalgada da 
Independência já é um mar-
co cívico, com a tradição de 
praticamente 30 anos de re-
alização. 

É um evento bem ca-
racterístico de São Pedro 
da Aldeia, que traz um gru-
po grande de pessoas até 
de fora do município; vem 
gente de Rio Bonito, Rio das 
Ostras, Araruama, Iguaba, 
Cabo Frio, Arraial e até de 
Campos, Quissamã e Cara-

pebus. Os cavaleiros e ama-
zonas se reúnem e vão até o 
Polo Rural, onde temos, du-
rante todo o dia, várias ati-
vidades. É um momento de 
confraternização”, afirmou.

A Prova dos Três Tam-
bores contará com disputa-
das nas categorias feminino 
e masculino, com início pre-
visto para às 13h. Às 15h 
começa a prova do Laço 
Comprido. 

Haverá, ainda, shows da 
banda Os Piratas, de Nagza 
Reis e de Adriano Marques, 
que se apresentarão ao de-
correr do dia. O destaque 
da programação é o cantor 
Frank Aguiar, que sobe ao 
palco a partir das 21h.

O Polo Rural de São Pe-
dro da Aldeia está localizado 
na Estrada da Cruz, na zona 
rural do município, em uma 
área de 480milm².

SÃO PEDRO DA ALDEIA 
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Deputado critica parecer que tira recursos do 
Rio e de estados produtores do pré-sal

O presidente da Fren-
te Parlamentar para o De-
senvolvimento Sustentável 
do Petróleo e das Energias 
Renováveis (Freper), depu-
tado federal Christino Áureo 
(PP-RJ) criticou o parecer 
do senador Cid Gomes (PD-
T-CE) à proposta de emenda 
à Constituição (PEC 98/19), 
que destina a estados e mu-
nicípios parte dos recursos 
arrecadados pela União em 
leilões de petróleo do pré-sal.

Na avaliação de Christino, 
o parecer à PEC da Cessão 
Onerosa prejudica os estados 
produtores, em especial, o 
estado do Rio que vai rece-
ber apenas R$ 336 milhões, 
enquanto o estado do Bahia, 
que praticamente não produz 
petróleo, vai receber R$ 905 
milhões.

– A decisão de o gover-
no federal dividir os recursos 
arrecadados com os estados 

e municípios, em leilões de 
petróleo do pré-sal é muito 
bem-vinda. O que eu ques-
tiono são os critérios estabe-
lecidos no parecer do sena-
dor Cid Gomes, que seguem 
os mesmos critérios do Fun-
do de Participação dos Esta-
dos e dos Municípios, para 
a partilha dos recursos, pre-
judicando o estado do Rio e 
os demais estados produto-
res- afirma o deputado.

Christino lembra ainda, 
que a retirada dos recursos 
do megaleilão do pré-sal vai 
ter um impacto direto para 
os estados produtores, e 
suas demandas por servi-
ços de infraestrutura, a fim 
de atender as necessidades 
do setor de petróleo, e as 
populações dos municípios 
produtores e dos municípios 
do seu entorno.

– Esse critério de parti-
lha de recursos para esta-

dos e municípios, em leilões 
do pré-sal, vindo do Senado 
vai ser revisto na Câmara dos 
Deputados, e contamos com a 
união da bancada federal do 
Rio para que isso aconteça. 
Não é possível que o estado 
do Rio e os demais estados 
que produzem petróleo, e que 
recebem todos os impactos 
negativos dessa produção 
sejam prejudicados mais uma 
vez. Agora mesmo estamos 
sob o risco de um vazamen-
to significativo, em uma das 
plataformas estabelecidas, na 
Bacia de Campos e na área do 
pré-sal. Riscos que os demais 
estados não correm. Então 
nada mais justo do que o esta-
do do Rio ter uma parcela sig-
nificativa de royalties, de parti-
cipações especiais e recursos 
proporcionais, ao tamanho da 
sua produção, e também dos 
riscos a que o estado está sub-
metido, explicou o deputado.
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Na avaliação de Christino, o parecer à PEC da Cessão Onerosa 
prejudica os estados produtores em especial o estado do Rio

Projeto ‘Alerj ao Pôr do Sol’ no 
Palácio Tiradentes

Quem passou pela esca-
daria do Palácio Tiradentes 
no fim da tarde desta quinta-
-feira (29/08) teve a oportuni-
dade de assistir ao concerto 
do Quinteto de Jazz 193 do 
Corpo de Bombeiros, que 
marcou a estreia do proje-
to ‘Alerj ao Pôr do Sol’. Em 
meio a um bom público que 
parou em frente a escada-
ria da Casa legislativa para 
acompanhar a apresentação, 
os músicos tocaram diversos 
clássicos internacionais e na-
cionais, tais como ‘Garota de 
Ipanema’, ‘Samba de Uma 
Nota Só’, entre outros.

O projeto foi criado pela 
subdiretora-geral de Cultura 
da Casa, a pedido do seu pre-
sidente, deputado André Ce-
ciliano (PT), e seguirá sendo 
realizado todas as primeiras 
quinta-feiras de cada mês. “A 
ideia é que possamos trazer 
um pouco de alegria, música 
e arte para que os funcioná-
rios e o povo apreciem. Espe-
ramos que essa experiência 
agradável se torne uma tra-
dição na Alerj”, afirmou Ceci-

liano. O subdiretor de Cultura 
do Parlamento Fluminense, 
Nelson Freitas, também des-
tacou a iniciativa: “Temos a 
enorme satisfação de iniciar 
essa parceria com os Bom-
beiros”.

Para o servidor da Alerj 
José Paulo Sarmento, que 
recebeu o convite por meio 
das redes sociais da Casa, 
o evento é fundamental para 
aproximar o público do parla-
mento. “Para além das ques-
tões políticas, com essa apre-
sentação de altíssimo nível, 
o povo passa a ter acesso à 
cultura”. Diferentemente de 
José, a baiana Eliane pas-
sava pela rua no momento 
da apresentação e resolveu 
parar o seu passeio pelas 
ruas do Centro e aproveitar 
o concerto. “Como uma boa 
amante de jazz que sou, ao 
ouvir de longe esse som ma-
ravilhoso parei para apreciar. 
Essa é mais uma lembrança 
deliciosa que levarei para 
Salvador”, comentou.

Em nome da banda, o 
subtenente do Corpo de 

Bombeiros José Maria da 
Silva contou que a parceria 
firmada com a Alerj é impor-
tante para expandir os limites 
da música. “É uma excelente 
oportunidade para aqueles 
que, na correria do dia a dia, 
não têm a chance de apre-
ciar um som dessa qualidade 
e gratuito. Percebemos que 
hoje está cada vez mais raro 
ouvir um repertório desse ní-
vel. É gratificante que seja-
mos esse canal de transmis-
são”, comentou.O quinteto 
dos Bombeiros é formado pe-
los músicos Levy (clarinete e 
saxofone), Claudio (bateria); 
José Maria (guitarra e saxo-
fone); Diógenes (contrabaixo) 
e Wander (trompete), todos 
do corpo de subtenentes da 
corporação.

Além de servidores da 
Casa e transeuntes, tam-
bém estiveram presentes na 
apresentação o diretor-geral 
da Alerj, Wagner Victer; o su-
perintendente da Brigada de 
Incêndio da Alerj, Leonardo 
Loyola; e o deputado Walde-
ck Carneiro (PT).

ALERJ
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Música, gastronomia, cultura e 
eventos esportivos 

O fim de semana come-
çou e com ele os planos para 
aproveitar os dias de folga. 
Em Cabo Frio, as belezas 
naturais já tornam os dias 
mais agradáveis, principal-
mente se estiverem ensola-
rados. Para quem não con-
seguiu pensar em nenhuma 
atividade, a agenda te ajuda 
no planejamento com even-
tos culturais, esportivos, 
shows, gastronomia e poe-
sia.  Os eventos são gratui-
tos e abertos ao público.

Neste sábado (31) o 
bairro da Passagem recebe 
o ’Night in London’, a partir 
das 20h. O evento vai ho-
menagear a duas bandas 
inglesas que marcaram épo-
ca: Queen e Beatles. Em-
barcando no clima londrino, 
restaurantes do Polo Gas-
tronômico oferecerão pratos 
típicos da Inglaterra. Serão 
três palcos, onde se apre-
sentam Trupiniquim (palco 
Bamba – 20h), Léo Barreto 
com homenagem a Queen 
(palco Hilton Massa – 22h) 
e Vinni Azevedo reveren-
ciando os Beatles (São Be-
nedito – 22h). Ainda haverá 
projeção de filme na Igreja 
São Benedito e espaço kids. 
Os restaurantes do polo irão 
servir um prato típico refe-
renciando o tema.

Para quem gosta de es-
porte, não pode perder a pri-
meira fase do Campeonato 
Municipal de Futebol nas 
categorias de base, que co-
meça neste sábado (31/08). 
Organizado pela Liga Cabo-

friense de Desportos (LCD), 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Esporte e La-
zer (SEMEL), os jogos acon-
tecerão no Estádio Correão 
a partir das 8h. Quatro times 
vão participar desta etapa. 
Os times Estrela do Jardim 
e CEDUF se enfrentam pela 
categoria sub-16. Em se-
guida entram em campo os 
times Unidos do São Fran-
cisco e Cristo é Vida, nas 
categorias sub-12, sub-14 e 
sub-16. Ao todo, a competi-
ção reúne 11 clubes.

No domingo (1) terá a 
terceira rodada do Campeo-
nato Municipal de Futebol de 
Praia, competição promovi-
da pela Liga Cabofriense de 
Esportes Praianos (LICEP).  
O campeonato acontece na 
Praia do Forte e terá seis 
jogos: Morubá x Gonçalão 
(9h), CF7 x J. Cristo (10h), 
CUV x Nautilus (11h), Coral 
x Celebridade (12h), Barce-
lona x Barra (13h) e Reser-
va do Peró x Cajueiro (14h).

Neste fim de semana, 
duas exposições se despe-
dem da Casa de Cultura e 
Museu José de Dome (Cha-
ritas). A mostra “O homem e 
o mar”, com miniaturas de 
barcos de madeira, é do ar-
tista Ricardo Sanches e fica-
rá disponível para visitação 
até este sábado (31). São 
28 réplicas fiéis das embar-
cações originais, entalhadas 
no laminado de cedro e fio 
de cobre, que contam um 
pouco da história da pesca 
na região.

Outra exposição se cha-
ma “Diversidade”, da artista 
Claudia Silva, que usa a téc-
nica do quilling, desenhos 
feitos com fitas de papel. A 
mostra conta com 26 obras 
e pode ser visitada até este 
domingo (1). O Charitas fun-
ciona de segunda a sexta, 
das 9h às 19h, e aos sá-
bado, domingos e feriados, 
das 15h às 20h e fica na 
Avenida Assunção, nº 855, 
no Centro.

CABO FRIO

Vigilância em Saúde realiza 
operação de combate a dengue

A Secretaria de Saúde, 
por meio da coordenado-
ria de Vigilância em Saúde 
Ambiental, com ação inte-
grada entre a Coordenado-
ria de Serviços Públicos e 
a Comsercaf, realizou nesta 
semana uma operação de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, responsável pela 
transmissão por doenças 
como dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela.

Os serviços contempla-
ram a dedetização, trata-
mento larvário, eliminação 
de vetores, manutenção de 
túmulos e limpeza dos cemi-
térios, Jardim dos Eucaliptos 
e Santa Izabel. A Praça das 
Águas também recebeu a 
ação de tratamento da água 
acumulada pela chuva.

Apesar da atuação cons-
tante do município, toda a 
população deve ficar atenta 
e aplicar as ações de pre-

venção para coibir a prolife-
ração do mosquito nas resi-
dências.

“Grande parte dos cria-
douros continua sendo en-
contrado dentro das casas, 
como vasos e pratos, fras-
cos com plantas, bebedou-
ros de animais, entre ou-
tros. A população tem que 
ter consciência dos riscos 
das doenças causadas pelo 
mosquito e sempre olhar os 
possíveis focos como o lixo, 
caixas d’água e qualquer 
outro local que possa ter 
acúmulo de água”, disse a 
coordenadora da Vigilância 
em Saúde Ambiental, An-
dreia Nogueira.

As ações da Vigilância 
em Saúde Ambiental acon-
tecem durante todo o ano. 
Os agentes do setor per-
correm constantemente os 
bairros da cidade atuando 
no controle e focos do mos-

quito e os criadouros predo-
minantes.

Na ação, são utilizados 
carros e motofogs que pul-
verizam repelente natural 
de citronela, uma planta que 
possui propriedades insetí-
fugas, mantendo todos os ti-
pos de mosquitos afastados.

É possível identificar 
o resultado deste trabalho 
constante com a classifica-
ção do índice de infestação 
do mosquito da dengue na 
cidade. A terceira medição 
do LIRAa (Levantamento de 
Índice Rápido para o Aedes 
aegypti) deste ano apontou 
um quadro de baixo risco 
de infestação na cidade. O 
objetivo do levantamento é 
o de direcionar as ações de 
controle do mosquito para 
as áreas mais críticas. A 
próxima medição está pre-
vista para outubro, entre os 
dias 13 e 19.

CABO FRIO

Foto: Divulgação

Para quem não conseguiu pensar em nenhuma atividade a agenda te 
ajuda no planejamento com eventos 

A Praça das Águas também recebeu a ação de tratamento da água 
acumulada pela chuva


