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EXPEDIENTE

Projetos esportivos de São Pedro da Aldeia
 retornaram nesta segunda-feira (14)

A Prefeitura de 
São Pedro da Aldeia 
retomou as atividades 
gratuitas dos projetos 
“Orla em Movimento” 
e “Movimenta São Pe-
dro”, além da acade-
mia popular, nesta se-
gunda-feira (14). Para 
novas inscrições, os 

interessados devem 
comparecer à sede 
da Subsecretaria de 
Esporte e Lazer, lo-
calizada na Avenida 
Francisco Coelho Pe-
reira, nº 255, no Cen-
tro da cidade, ao lado 
da Casa da Cultura 
Gabriel Joaquim dos 

Santos. O atendimento 
acontece de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 
às 17h, com a apre-
sentação de cópias 
do RG e comprovante 
de residência, além de 
uma foto 3x4.

Juntos, os projetos 

esportivos da Prefei-
tura de São Pedro da 
Aldeia oferecem au-
las gratuitas de circui-
to funcional, vôlei de 
praia, tai chi chuan, 
beach soccer, capo-
eira, ginástica, ioga, 
hidroginástica, futebol 
de campo e pilates.

Casa dos Azulejos de São Pedro da Aldeia
 terá horário especial para visitação

A partir desta terça-
-feira (15) a Casa dos 
Azulejos de São Pedro 
da Aldeia funcionará 
em horário especial de 
visitação, por conta do 
período de alta tem-
porada. A Casa, onde 
a Princesa Isabel e o 
Conde D’eu pernoita-
ram no século XIX, fi-
cará aberta das 9h às 
22h, de segunda a sex-
ta-feira; e nos sábados 
e domingos, das 16h 
às 22h, até o dia 09 de 
março. A visitação será 
interrompida de 1º a 05 
de março para os feste-
jos de Carnaval.

De acordo com o 
subsecretário de Tu-
rismo, Luiz Carlos Ro-
cha, o novo horário é 
um estímulo ao público 
que queira conhecer 
o espaço. Construído 
em 1847, o prédio já 
foi cenário para bailes 
no tempo do Império e 
serviu de abrigo a figu-
ras importantes, como 
a princesa Isabel e o 
Conde D’eu, que per-
noitaram por lá no sé-
culo XIX, ao passarem 
pela cidade. Atualmen-
te a Casa abriga expo-
sição, feiras, saraus e 
outros eventos.
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Segundo Ato do Coletivo de Cultura, 
Comunicação e Direitos Humanos

 Marielle Franco em Búzios

O Coletivo de Cul-
tura, Comunicação e 
Direitos Humanos Ma-
rielle Franco, reuniu-
-se mais uma vez na 
última segunda-feira 
(14), na Praça Santos 
Dumont, em Armação 
dos Búzios. O Coleti-
vo, recém-criado por 
um grupo de ativistas 
da cidade, tem por ob-
jetivo reunir-se todos 
os meses na data em 
que Marielle foi assas-
sinada, 14, para cobrar 
respostas sobre as in-
vestigações do caso, 
promover cultura e fo-
mentar a luta pelos di-
reitos humanos.

O ato iniciou às 18h 
na Esquina Marielle 
Franco onde está afixa-
da, no Quiosque Gla-
mour Zero, a placa em 
homenagem à verea-
dora, que foi destruída 
por deputados do PSL, 
durante a campanha 
eleitoral, acompanha-
dos pelo atual gover-
nador do Rio, e que se 
tornou um símbolo de 
luta pelo esclarecimen-
to do assassinato de 

Marielle e Anderson.
A presidente do 

Psol Búzios, Camila 
Raupp, abriu as falas 
com o texto que susten-
ta o ato e que conta a 
trajetória pessoal e po-
lítica de Marielle Fran-
co desde seu ingresso 
no vestibular social da 
Maré, passando pela 
sua vida pública até 
seu brutal assassinato. 
A trajetória da ativista 
é um norte para que 
políticas públicas acer-
tadas acabem por fim 
com as desigualdades 
e ofereçam oportunida-
de à todos.

As crianças tiveram 
seu espaço também, 
com caneta e papel, li-
vros e diversão durante 
as falas, e com auxílio 
do coletivo na inserção 
delas nesse ambiente 
de discussão, poesia, 
cultura e arte. Tintas e 
papel são sempre bem-
-vindos. O próximo Ato 
acontece no dia 14 de 
fevereiro a partir das 
18h na Esquina Mariel-
le Franco, Praça San-
tos Dumont. 
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