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EXPEDIENTE

Preparativos
 do Campeonato Mundial de Surf

A Prefeitura de Sa-
quarema recebeu nesta 
terça-feira (15), mem-
bros da World Surf Le-
ague (WSL) para dar 
início aos preparativos 
de mais uma etapa do 
Campeonato Mundial 
de Surf, que acontece-
rá em junho deste ano. 
Estiveram presentes a 
Prefeita Manoela Pe-
res, o Secretário de Es-
porte, Lazer e Turismo, 
Rômulo Gomes, e os 
secretários de Educa-
ção e Cultura, Comuni-
cação Social, Controla-
doria Geral, Gestão, e 
Procuradoria Geral.

Representando a 
WSL, participaram da 
reunião Xandi Fontes, 
Diretor Geral da WSL 
South America, e Da-
niel Setton, Production 
Manager - WSL South 
America.

Em 2019, a etapa 
brasileira será realizada 
entre os dias 20 e 28 

de junho, na Praia de 
Itaúna. Assim como em 
2018, o projeto contará 
com mais economia, 
modernidade, funcio-
nalidade e toda estrutu-
ra terá montagem mais 
rápida e prática, atra-
vés do sistema de mon-
tagem por encaixe. Foi 
pensada uma maneira 
de reduzir custos, sem 
perder a qualidade da 
estrutura, que terá o 
desafio de conter as 
marés das poderosas 
ondas da Praia de Itaú-
na. 

Assim como nos 
anos anteriores, a Pre-
feitura de Saquarema 
apoia a realização da 
etapa brasileira do 
campeonato e está pre-
parando diversas ações 
na segurança pública e 
trânsito, não só para a 
área de competições, 
mas um reforço nos 
principais pontos da ci-
dade.

Alunos do Projeto Defesinha visitam sede do Corpo de Bombeiros

Os pelotões do Pro-
jeto Defesinha seguem 
curtindo a programa-
ção de atividades pre-
parada pela Defesa 
Civil de São Pedro da 
Aldeia. Na última terça-
-feira (15), foi a vez das 
crianças e adolescen-
tes visitarem o 27º Gru-
pamento de Bombeiro 
Militar, localizado no 
município de Araruama. 
Os grupos puderam co-
nhecer mais sobre o 
trabalho realizado pelo 
Corpo de Bombeiros 
Militar. A iniciativa con-
tinua nesta quarta-feira 
(16), a partir das 7h30, 
com ações na Praia do 

Forte, no município de 
Cabo Frio.

Na oportunidade, 
os pelotões “Defesi-
nha”, “Defensores” e 
“Protetores” se separa-
ram para acompanhar 
apresentações sobre 
os equipamentos, fer-
ramentas e materiais 
de proteção utilizados 
pelos militares. Os 
participantes do proje-
to puderam aprender 
um pouco mais sobre 
o funcionamento do 
caminhão autotanque, 
como a capacidade do 
carro, pressão da água 
e a roupa de combate 
a incêndio. Durante o 

momento de recrea-
ção, as crianças e ado-
lescentes receberam o 
tradicional batismo do 
Corpo de Bombeiros.

Destaque em toda 
a região, o projeto edu-
cacional da Prefeitura 
de São Pedro da Al-
deia atende crianças e 
adolescentes com ida-
de entre 04 e 14 anos, 
incluindo alguns alu-
nos com necessidades 
especiais e o núcleo de 
Iguaba Grande. Entre 
os principais objetivos 
do Defesinha estão 
proporcionar aos parti-
cipantes atividades de 
cidadania e promover 

cultura, integração e in-
clusão social.

As ações do Pro-
jeto Defesinha acon-
tecem de segunda a 
quinta-feira, das 7h30 
às 12h, e contam com 
o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação 
e de monitores voluntá-
rios. O encerramento, 
com formatura, está 
previsto para aconte-
cer em 31 de janeiro. A 
edição 2019 do projeto 
educacional aldeense 
conta com atividades 
diversificadas, envol-
vendo recreação, pre-
venção e conscientiza-
ção.

Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza 
audiência pública sobre concessão 

do estacionamento rotativo

A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, por 
meio da Secretaria de 
Segurança e Ordem 
Púbica, promove, nes-
ta quinta-feira (17), às 
10h, uma audiência 
pública para tratar da 
concessão do estacio-
namento rotativo no 
município. O evento 
acontecerá no auditó-
rio da Câmara Muni-

cipal, situada na Rua 
Hermógenes Freire da 
Costa, n° 179, no Cen-
tro da cidade. A audiên-
cia será aberta a toda 
a população e contará 
com a presença da se-
cretária de Segurança 
e Ordem Pública, Leila 
Neves, entre outras au-
toridades municipais e 
membros da sociedade 
civil.
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