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“ESTAMOS AUXILIANDO
3 MIL  FAMÍLIAS CARENTES 
COM BENEFÍCIO  MENSAL 
ATRAVÉS DO CARTÃO DO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL”
Conseguimos o retorno das Vans municipais, também 
um desejo grande da população. Estamos fazendo 
algumas obras pontuais como a obra da Praça do 
Bairro Industrial, que estará niciando semana que 
vem. Estamos auxiliando as famílias carentes com 
benefício mensal através desse cartão do auxílio 
emergencial, cerca de 3 mil famílias. Página 2

Secretário de Estado de 
Infraestrutura e Obras cita 
o programa como um ponto 
marcante do governo estadual 
e revela os números que serão 
investidos no que ele frisou 
como sendo o maior programa 
habitacional do estado. Página 2

Secretário
exalta o 
programa
Casa da Gente

RIO DAS OSTRAS 
PARTICIPA 
DO FÓRUM 
REGIONAL DE 
TURISMO
Página 8

PRORROGADO 
PRAZO PARA 
ADQUIRIR 
“ARARUAMA 
TARIFA SOCIAL”
Página 8

Max Lemos, atual secretário 
de Infraestrutura e Obras do 

estado do Rio de Janeiro

Welberth  Rezende, 
prefeito de Macaé, 
cita o  que está sendo 
feito na cidade
Temos trabalhado bastante, a gente tem procurado 
fazer um desenvolvimento pleno da cidade e com 
certeza vai ajudar o desenvolvimento de toda a 
região: Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, 
Quissamã, Carapebus, queremos somar. Hoje aqui 
visitando no dia do aniversário da cidade junto 
com o Governador que também está fazendo a par-
te dele levando obras importantes de infraestrutu-
ra para todo o estado do Rio de Janeiro e não pode 
ser diferente nessa região tão importante aqui que 
com certeza que é a mola propulsora do o desen-
volvimento econômico de toda a região. Página 5

MUNICÍPIOS DO ESTADO SÃO 
INCENTIVADOS A RECOLHEREM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS

Os municípios do Rio de 
Janeiro são incentivados a 
ter estratégias para coleta 
de embalagens plásticas. A 
Lei 9427/2021, sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro e publicada no dia 
1/10, autoriza prefeituras, 
empresas dos serviços de 

coleta e destinação final de 
resíduos sólidos urbanos a 
implementarem o sistema 
de logística reversa de em-
balagens pós-consumo, de 
acordo com no que já esta-
belece Lei 8.151/18.A norma é 
de autoria do deputado Car-
los Minc (PSB). Página 2

Museu de Macaé 
recebe a doação de 
diversos documentos 
do século XX
PÁGINA 5

<< MACAÉ>>
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Mais emprego e renda: 
Casimiro de Abreu vai ganhar 
Zona Especial de Negócios

CASIMIRO 
DE ABREU 
PARTICIPA 
DO FÓRUM 
REGIONAL
DO TURISMO

Um ato que marca uma nova era para o 
município de Casimiro de Abreu. Aumento na 
arrecadação, atrair futuras indústrias e gerar 
novos empregos. Ao lado do governador Cláu-
dio Castro, o prefeito Ramon Gidalte assinou 
no último dia 15, no Parque de Exposição, o 
Decreto Municipal de desapropriação de um 
terreno, às margens da Rodovia BR-101, para 
a instalação da Zona Especial de Negócios 
(ZEN).

A ZEN ocupará 66 alqueires da antiga Fa-
zenda Paraíso e é considerada um passo signi-
ficativo para o desenvolvimento do Município.

“Casimiro tem um potencial de desenvolvi-
mento muito grande. Com apoio da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
faremos nessa fazenda um distrito industrial. 
Vamos gerar emprego, renda, atrair indústrias 
para o nosso Município”, finalizou Ramon.

CASIMIRO TEM 
UM POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
MUITO GRANDE...  
VAMOS GERAR 
EMPREGO, RENDA, 
ATRAIR INDÚSTRIAS 
PARA O NOSSO 
MUNICÍPIO

RAMON GIDALTE
PREFEITO DE CASIMIRO DE ABREU

‘‘

Casimiro de Abreu esteve 
presente no segundo Fórum Re-
gional do Turismo Fluminense – 
Edição Costa do Sol, que acon-
teceu, na Praia dos Cavaleiros, 
em Macaé. Na programação, 
palestras, mesas de discussão e 
painéis que abordaram assun-
tos relevantes para o setor, além 
de perspectivas pós-pandemia. 
O Fórum marcou também a ce-
lebração do Termo de Coopera-
ção Técnica para incentivo ao 
artesanato local. Casimiro mos-
trou um pouco dos seus atra-
tivos da serra ao mar, o arte-
sanato local, além dos projetos 
da agricultura familiar. O mú-
sico Celso Cordeiro encantou o 
público ao percorrer os stands 
com seu violino. Assim como 
Elza Paulino, que harmonizou 
com sua voz extraordinária.
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Qual o seu partido?
Eu fui eleito pelo Cidadania e hoje es-
tou no PL.

Quais são as expectativas para esse 
momento do aniversário de 162 
anos de Emancipação Político-Ad-
ministrativa de Casimiro e Abreu?
A expectativa é a melhor possível, ape-
sar do pouco tempo de governo esta-
mos conseguindo entregar um bom 
serviço para a população. Aqui em 
Casimiro de Abreu eu posso registrar 
o início da obra da subestação que é 
um desejo antigo da população, então 
pra mim é motivo de alegria e satisfa-
ção poder em pouco tempo estarmos 
iniciando essa tão desejada obra aqui 
no município. E além da obra, conse-
guimos o retorno das Vans municipais, 
também um desejo grande da popula-
ção. Estamos fazendo algumas obras 
pontuais como a obra da Praça do 
Bairro Industrial, que estará niciando 
semana que vem. Estamos auxilian-
do as famílias carentes com benefício 
mensal através desse cartão do auxílio 
emergencial, cerca de 3 mil famílias 
que estamos conseguindo beneficiar 
aqui no nosso município. Em Barra 
de São João também já está lá com 
um projeto para urbanizar a Beira Rio, 
para reformar a igrejinha, o gover-
nador do estado vem falou do  início 
da obra de pavimentação da Estrada 
velha Rio Dourado-Palmital. O gover-
nador  anunciou também a obra do 
bairro São Sebastião em Casimiro de 
Abreu e Bairro Jardim Irene em Bar-
ra de São João. Enfim, só tenho coisas 
boas a agradecer e que me deixam 
muito alegre e motivado nesses pri-
meiros meses de governo.

E a subestação que é um desejo 
grande e que gerará empregos na 
cidade, existe prazo e data para iní-
cio dos serviços?
A empresa já nos procurou e a previ-
são já é a partir da semana que vem, 
já estão contratando as pessoas, já foi 
montado o canteiro de obras, já foram 
colocados os containers. A previsão é 
imediata, pois a previsão de entrega 
da obra é no segundo semestre do ano 
que vem. É muito importante registrar 
que o cronograma das obras era: iní-
cio das obras no segundo semestre de 
2022 e entrega no segundo semestre 
de 2024. E graças ao apoio do governo 
do Estado, graças ao apoio da deputa-
da federal Soraya Santos, com a pres-
são política feita, conseguimos anteci-
par o cronograma que começará esse 
ano e será entregue ano que vem. En-
tão a previsão é de começar já a obra 
a partir da semana que vem e finalizar 
para obviamente conseguirmos entre-
gar e através dessas obras conseguir 
atrair empresas e indústrias pro nosso 
município e gerando empregos, que é 
o mais importante. 

CASIMIRO DE ABREU

<<    ENTREVISTA >>     RAMON DIAS GIDALTE

“Estamos aqui às margens da  BR 101 a uma 
hora do Rio, uma hora da  Região dos Lagos, 
uma hora da região  serrana aqui do município, 
uma hora  de Campos, a duas horas da divisa  
com o estado do Espírito Santo Então  é a gente 
explorar esse potencial e com  certeza a gente 
consegue atrair muitas  empresas”

Já existem empresas interessadas 
em vir para o município?
Já sim. Já temos conversas bem adian-
tadas e a expectativa é muito boa. Eu 
sempre falei que Casimiro de Abreu 
tem um potencial de crescimento mui-
to grande, estamos aqui às margens da 
BR 101 a uma hora do Rio, uma hora da 
Região dos Lagos, uma hora da região 
serrana aqui do município, uma hora 
de Campos, a duas horas da divisa 
com o estado do Espírito Santo Então 
é a gente explorar esse potencial e com 
certeza a gente consegue atrair muitas 
empresas, a gente consegue desenvol-
ver o nosso município, a nossa região.  
E graças a Deus o governo do estado 
teve essa sensibilidade, o pessoal de 
Brasília também, da Enel também e 
conseguimos aí começar essa obra da 
subestação que eu acho que será um 
marco na história da nossa cidade.

O senhor pretende fazer alguma 
mudança na saúde da cidade com 
relação a OS?
A saúde, como em qualquer outra ci-
dade, ela é muito problemática porque 
as demandas são recorrentes, diaria-
mente surgem os problemas e a gente 
sente a necessidade de sempre melho-
rar essa prestação de serviço. A gente 
está avaliando a possibilidade de fazer 
uma outra licitação para ampliar os 
serviços da OS - o que não seria pos-
sível neste contrato atual pois já che-
gou no teto e não conseguimos mais 
ampliar o serviço.  Para que possamos 
ampliar precisaríamos de outra lici-
tação e em uma licitação não dá para 
saber quem vai ganhar, pode ser que 
permaneça a que está atualmente ou 
que venha uma outra que ganhe a li-
citação. Mas o fundamental é a gente 
ver que temos a vontade, o desejo e 
que reconhecemos a necessidade da 
gente poder ampliar o oferecimento 
dos serviços de saúde que a gente en-

tende que está bom, mas precisa sem-
pre de melhoras. Então não vou des-
cartar a possibilidade da gente mexer, 
fazer uma outra licitação e de repente 
trocar essa por uma nova que ganhe o 
certame. 

E com relação ao processo seletivo 
que está aí próximo de acontecer?
Isso também já está se encaminhando, 
nós instituímos uma comissão para a 
elaboração de estudos visando uma 
reforma administrativa, visando uma 
revisão do plano de cargos e carrei-
ras dos servidores e a realização de 
um concurso público. Essa comissão 
já tem se reunido sistematicamente, 
já assinamos contrato com o IBAM, o 
Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal , um órgão de alta repu-
tação, de alto conceito e tudo está se 
encaminhando para que a gente possa 
realmente estar fazendo um concurso 
público - provavelmente até o ano de 
2022. É o meu desejo, até o ano que 
vem. É preciso modernizar a máquina 
administrativa e para isso a gente pre-
cisa de alterações que são necessárias. 

Como está sua relação com a Câma-
ra de Vereadores?
Sim, está indo bem, sou amigo de to-
dos os vereadores pessoalmente, Ve-
reador presidente Marquinho da vaca 
mecânica, o fato também de eu já ter 
sido vereador no mandato passado me 
ajuda muito porque hoje eu sei como 
bem funciona o poder legislativo, o 
funcionamento do poder legislativo e 
a minha passagem no passado pela câ-
mara me facilita, me dá esse conheci-
mento para que hoje eu tenha um bom 
relacionamento com os vereadores. 
Está tudo funcinamento muito bem, 
não tenho encontrado dificuldades, as 
mensagens que eu tenho mandado pra 
cá são discutidas e são aprovadas e até 
mesmo as críticas que é normal que 

aconteça, eu também recebo numa 
boa pois sei que os vereadores preci-
sam ter uma visão crítica das coisas e 
muitas das vezes a gente pensa que a 
razão está com a gente e não está né. 
Os vereadores têm um ponto de vista e 
a gente tem uma relação bem harmo-
niosa que me dá muita tranqüilidade 
de receber e aceitar as críticas para 
manter esse relacionamento como 
está indo hoje né. O fato de eu ter um 
bom relacionamento com a câmara 
não anula o papel dos vereadores de 
fiscalizar o poder executivo. Eu estou 
muito satisfeito e espero que a gente 
possa manter esse nível de harmonia 
entre os poderes. 

Poderia falar sobre um projeto que 
vá ser referência nesse seu primeiro 
mandato? 
Assinei um decreto no município de-
sapropriando aquela área em fren-
te ao OÁSIS, uma propriedade de 65 
alqueires e a ideia nossa é fazer uma 
ZEN, uma Zona Especial de Negócios, 
um distrito industrial uma zona mista, 
pode ter comércio, pode ter indústria. 
Então eu penso que esse possa ser o 
grande projeto do governo. Nós es-
tamos dando o ponta pé inicial ama-
nhã porque eu esperei essa data pois 
é simbólica,  o aniversário da cidade 
né, para que o decreto viesse com essa 
data, dia 15 de setembro. Eu acho que 
vai ser um marco na história de Casi-
miro porque, voltando ao assunto da 
subestação, é uma oportunidade da 
gente estar mudando a história da ci-
dade. Nessa área ali em frente ao OÁ-
SIS a gente faz uma zona especial de 
negócios e atrair empresas, indústrias 
e qualificar as pessoas do município 
para que a gente possa ter condições 
de entrar no mercado de trabalho da-
qui a um tempo. Lógico que eu reco-
nheço que é um projeto que demanda 
um pouco de tempo, primeiro porque 
eu tenho que desapropriar a área, 
depois dotar a área de infraestrutu-
ra para depois as empresas virem a 
se estabelecerem aqui. Mas eu penso 
que esse é o grande projeto do gover-
no, não só nesse primeiro ano. Não é 
um projeto do prefeito Ramon GIdalte, 
isso que vale ressaltar, isso é um pro-
jeto de governo, um projeto da cidade, 
da população. Eu estou dando o pon-
tapé inicial amanhã, mas não sei nem 
se conseguirei concluir nesse primeiro 
mandato ou no segundo, se houver um 
segundo. Eu creio que levará bastante 
tempo.

Já existe uma área para empresas 
que foi entregue quando o senhor 
era o prefeito e agora teremos outra 
que bom, mais empregos né ?
É então, e essa decisão, de desapro-
priar e fazer um segundo complexo in-
dustrial se dá pela experiência passa-
da que deu certo né? Hoje aquela área 
ali gera quase 300 empregos. Então 
foi uma experiência que deu certo e 
não tenho dúvidas que a ZEN vai dar 
certo também, só que para chegar em 
sua plenitude precisa de investimen-
to e para começar a desapropriação 
da área e depois fazer a infraestrutu-
ra, mas aí com a área em maos paga 
a gente consegue projeto e recursos 
com o governo estadual e federal para 
poder aos poucos fazer a implantação 
da ZEN.

Deixa uma mensagem para a popu-
lação de esperança, o que o senhor 
pensa para o futuro.
A minha mensagem é de esperança, 
como você bem falou. Eu tenho mi-
nha responsabilidade como prefeito, 
a população espera muito de mim e a 
população pode ter certeza que eu te-
nho me empenhado, me dedicado de 
toda maneira para que a gente possa 
prover os serviços públicos com quali-
dade. Eu disse aqui a pouco que a gen-
te sabe que precisa avançar na saúde, 
na educação, mas a nossa equipe está 
trabalhando para isso, São oito meses 
apenas de governo, penso que avança-
mos muito e a perspectiva é a melhor 
possível, eu imagino e quero que o 
cenário econômico melhore para que 
a gente possa estar fazendo as ações 
que venham beneficiar a população. 
Minha mensagem é essa: otimismo, 
alegria e com certeza Deus tem aben-
çoado nossa cidade e nós vamos me-
lhorar muito nossa cidade, pode ter 
certeza disso. 

O ATUAL PREFEITO DE CASIMIRO DE ABREU FALA SOBRE AS
CONQUISTAS E SOBRE O FUTURO ECONÔMICO S SOCIAL DA CIDADE

CONSEGUIMOS O RETORNO 
DAS VANS MUNICIPAIS, 
TAMBÉM UM DESEJO 
GRANDE DA POPULAÇÃO. 
ESTAMOS FAZENDO 
ALGUMAS OBRAS PONTUAIS 
COMO A OBRA DA PRAÇA DO 
BAIRRO INDUSTRIAL, QUE 
ESTARÁ NICIANDO SEMANA 
QUE VEM

A GENTE ESTÁ AVALIANDO 
A POSSIBILIDADE DE FAZER 
UMA OUTRA LICITAÇÃO PARA 
AMPLIAR OS SERVIÇOS 
DA OS - O QUE NÃO SERIA 
POSSÍVEL NESTE CONTRATO 
ATUAL POIS JÁ CHEGOU NO 
TETO E NÃO CONSEGUIMOS 
MAIS AMPLIAR O SERVIÇO

ASSINEI UM DECRETO 
NO MUNICÍPIO 
DESAPROPRIANDO 
AQUELA ÁREA EM 
FRENTE AO OÁSIS, UMA 
PROPRIEDADE DE 65 
ALQUEIRES E A IDÉIA 
NOSSA É FAZER UMA ZEN

‘

‘

‘

‘

‘

‘
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“É da nossa pasta o maior 
programa habitacional da 
história do Rio de Janeiro”

O GOVERNADOR 
LIBEROU PARA 
INVESTIMENTO DE 
INFRAESTRUTURA 
E OBRAS EM 
TORNO DE DOIS 
(2) BILHÕES E 500 
MILHÕES EM TODO 
O ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

NÓS VAMOS 
LANÇAMOS O CASA 
DA GENTE, QUE É 
UM PROGRAMA 
ONDE IREMOS 
CONSTRUIR 50 MIL 
CASAS POPULARES 
EM TODO O RIO DE 
JANEIRO

‘

‘

‘

‘

Hoje foram assinados alguns contratos 
de obras que virão, portanto gostaria 
que o senhor falasse do seu empenho e 
o que  tem para a cidade de Casimiro de 
Abreu?
O governo do Estado hoje, além de 
entregar aqui simbolicamente os 
cheques dos recursos repassados da 
venda da Cedae – são recursos impor-
tantes para Casimiro de Abreu e para 
todo o estado, fruto do leilão de sanea-
mento, também lançou diversas obras 
importantes como a estrada do Pal-
mital; na nossa pasta o saneamento, 
drenagem e pavimentação de todo o 
bairro de São Sebastião e Jardim Irene 
onde estaremos investindo, nos dois 
bairros, em torno de quase sete (7) mi-
lhões de reais para melhorar a vida da 
população dessas regiões. Já estão  fi-
cando prontos mais dois projetos que 
o Prefeito Ramon está encaminhando 
para nós, então é um trabalho que nós 
estamos fazendo em todo o Estado do 
Rio de Janeiro e em Casimiro de Abreu 
não será diferente, vai receber gran-
des investimentos ainda além dos dois 
bairros já citados. 

O senhor tem feito investimentos em 
todo o Estado. Me conta um pouco das 
outras cidades, o que você tem feito na 
sua secretaria?
O governador liberou para investimen-
to de infraestrutura e obras em torno 
de 2 bilhões e 500 milhões em todo o 
estado do Rio de Janeiro, que vai desde 
obras importantes de praças e centros 
culturais, museus a pavimen tações 
de bairros inteiros, pontes, viadutos, 
obras grandes. E também é da nossa 
pasta o maior programa habitacional 
da história do Rio de Janeiro. Nós va-
mos lançar amanhã dia 16/09, às 10 
horas manha, o Casa da Gente, que é 
um programa habitacional onde ire-
mos construir 50 mil casas populares 
em todo o Rio de Janeiro; serão 10 mil 
casas construídas a cad E também é da 
nossa pasta o maior programa habita-
cional da história do Rio de Janeiro. 
Nós vamos lançar amanha dia 16/09, 
às 10 horas manha, o Casa da Gente, 
que é um programa habitacional onde 
iremos construir 50 mil casas popu-
lares em todo o Rio de Janeiro; serão 
10 mil casas construídas a cada ano. É 
um investimento em torno de seis (6) 
bilhões e 500 milhões nos próximos 
cinco (5) anos.a ano. É um investimen-
to em torno de seis (6) bilhões e 500 
milhões nos próximos cinco (5) anos. 
A cada ano, em torno de um (1) bilhão 
e 100 milhões serão investidos em ca-
sas populares para podermos enfren-
tar o problema da demanda que existe  
mais de 500 mil casas tem necessi-
dade. Mas nesse primeiro momento, 
para concluir todas as obras inacaba-
das de conjuntos habitacionais pelo 
estado, para cumprir a obrigação de 
entregar as casas para a população 
prejudicada pela enchente forte e ter-
rível de 2021, ainda do Complexo do 
Alemão, Jacarezinho, enfim. Então 
lançaremos amanha, dia 16, o maior 
programa habitacional do Rio de Ja-
neiro que está na nossa pasta também. 
E o Infracidade, que é esse o programa 
que inclusive Casimiro de Abreu já é 
agraciado, pois a gente discute com a 
prefeitura, com os vereadores ‘‘qual é a 
obra importante’’ – quem escolhe não 
é o Estado e sim a prefeitura do mu-
nicípio. Nossa equipe vem pra cá, faz 

projetos junto com a prefeitura, inves-
te na cidade e é por isso que estamos 
colocando mais recurso do que toda a 
história da cidade já viu.

Quais cidades serão contempladas com 
o projeto do programa habitacional 
Casa da Gente?  
Estará a disposição de todas as cida-
des do Rio de Janeiro, nesse primeiro 
momento nós vamos estar cuidando 
de 53 cidades, já no segundo momen-
to aquelas que não foram agraciadas 
serão no segundo ano – Casimiro de 
Abreu já estará no segundo ano a pe-
dido do Vereador Marquinho e do pre-
feito Ramon.

Esse governo tem um ano e pouco e 
muitas coisas já foram feitas. Eu gosta-
ria que o senhor comentasse um grande 
projeto dentro da sua pasta para até o 
final desse governo?
Eu acho que o conjunto habitacional 
é uma marca para o Rio de Janeiro, 
nunca teve na história. Alias, dizem 
que o programa habitacional no Rio 
foi só no governo Lacerda. Esse pro-
grama é para mudar a história. Mas 
acho que de todos os projetos, o que 
vai trazer orgulho pra nós é você olhar 
para o Rio com menos obras inaca-
badas e mais acabadas e entregues. 
Você vê, por exemplo, o teleférico do 
Complexo do Alemão, investiram mi-
lhões, quase bilhões na obra e ela está 
parada há cinco anos. A minha pasta 
que será responsável por fazer a refor-
ma, readaptação e modernização para 
que possamos botar para funcionar, 
é uma obra emblemática. E tem uma 
obra apor exemplo que não á aquela 
obra que atinge a cada cidadão, mas 
ela fica a disposição do Rio de Janeiro 
que é o Museu da Imagem e Som na 
praia de Copacabana. Você imaginar 
uma das praias mais lindas do mun-
do, uma das mais famosas do mundo 
para o turismo e para a cultura e a 
obra está parada há seis anos. A nossa 
secretaria publicou o edital hoje por 
coincidência (15/09) e vai retomar essa 
obra e entregando ara o Rio de Janei-
ro. Então são obras de todas as mar-
cas, o mais importante é a geração de 
emprego. Nós vamos gerar com esses 
investimentos de obras públicas mais 
de 152 mil empregos no Rio de Janeiro. 
E outra coisa: a economia aquecida, o 
mercado da construção civil e as in-
dustriais vão voltar a vender bem. Essa 
é a força e o desenvolvimento que aju-
da muito povo do Rio de Janeiro. 

Municípios são incentivados a 
recolherem embalagens plásticas

Os municípios do Rio de 
Janeiro são incentivados a 
ter estratégias para coleta de 
embalagens plásticas. A Lei 
9427/2021, sancionada pelo 
governador Cláudio Castro e 
publicada no dia 1/10, autoriza 
prefeituras, empresas dos ser-
viços de coleta e destinação fi-
nal de resíduos sólidos urbanos 
a implementarem o sistema de 

logística reversa de embala-
gens pós-consumo, de acordo 
com no que já estabelece Lei 
8.151/18.A norma é de autoria 
do deputado Carlos Minc (PSB). 
De acordo com o texto, os mu-
nicípios deverão estabelecer 
remuneração pelo setor pri-
vado pelo volume de embala-
gens e resíduos de embalagens 
pós-consumo coletadas por 

seu sistema de coleta seletiva 
domiciliar; além de vincular o 
licenciamento ou renovação 
de licenças à apresentação de 
um plano de logística reversa. 
Eles também deverão licenciar 
Pontos de Entrega Voluntária 
de Embalagens a serem geridos 
pelo setor privado e implemen-
tar um programa de educação 
ambiental sobre o ciclo de vida 

dos produtos. As medidas de-
verão fazer parte dos planos 
municipais de gestão integrada 
de resíduos sólidos, conforme 
determina a legislação federal. 
A norma valerá para emba-
lagens de alimentos, bebidas, 
produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos, além 
de produtos de limpeza. De 
acordo com Minc, o projeto foi 

pensado a partir da experiência 
da cidade de São Paulo, onde, 
desde 2011, a prefeitura tem 
estabelecido Termos de Com-
promisso com setores empre-
sariais na tentativa de viabili-
zar a implementação de uma 
logística reversa. “A adesão vo-
luntária não foi suficiente para 
o sucesso da iniciativa. Lá, o 
órgão técnico de licenciamento 

ambiental resolveu vincular a 
comprovação da implementa-
ção e da operacionalização do 
sistema de logística reversa à 
concessão ou à renovação das 
licenças de operação”, escla-
receu o deputado. Ele ainda 
lembra que no Rio de Janeiro, 
foi aprovada a Lei 8.151/18, esta-
belecendo o sistema de logísti-
ca reversa de embalagens, mas 
os responsáveis pela limpeza 
urbana são os municípios, que 
precisam fazer essas leis se-
rem devidamente cumpridas, 
trabalhando pela extinção dos 
lixões, pela destinação adequa-
da dos resíduos sólidos e pela 
coleta seletiva com o apoio do 
setor privado”, explicou Minc.
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Museu de Macaé recebe 
a doação de diversos 
documentos do século XX

MACAÉ

<<    ENTREVISTA >>     WELBERTH REZENDE

E aí prefeito o que tem feito, fale so-
bre as obras na cidade? 
Temos trabalhado bastante, a gente 
tem procurado fazer um desenvolvi-
mento pleno da cidade e com certeza 
vai ajudar o desenvolvimento de toda 
a região: Casimiro de Abreu, Concei-
ção de Macabu, Quissamã, Carapebus, 
queremos somar. Hoje aqui visitando 
no dia do aniversário da cidade junto 
com o Governador que também está 
fazendo a parte dele levando obras 
importantes de infraestrutura para 
todo o estado do Rio de Janeiro e não 
pode ser diferente nessa região tão 
importante aqui que com certeza que 
é a mola propulsora do o desenvol-
vimento econômico de toda a região. 
Macaé também fez sua parte, como fa-
lei, estamos trabalhando e recebendo 
investimentos, do Aeroporto, onde a 
Zurich começa investindo 160 milhões 
para a nova pista para receber novos 
voos. Recebemos agora, entregamos 
alvará de construção da Rede D’or que 
fará o Hospital Macaé D’or, estamos 
com obras bem avançadas da Rede 
Atacadista Assai. Tudo isso está possi-
bilitando a Macaé, e com certeza a re-
gião, a liderar os rankings do estado no 
desenvolvimento de novos empregos. 
Macaé aponta só de janeiro até julho 
desde ano mais de cinco (5) mil novas 
vagas de emprego e que vai trazer além 
de emprego, dignidade para a popula-
ção macaense. Então temos trabalha-
do bastante visando o desenvolvimen-
to econômico e com certeza traremos 
mais empregos que é o maior projeto 
social que podemos garantir para as 
pessoas.

Tenho visto o senhor bastante na 
Serra. O que tem sido feito de inves-
timento na região serrana macaen-
se?
Como falamos no período eleitoral, a 
Serra e a cidade são uma só. Macaé é 
linda e nós estamos trabalhando mui-
to por todos, tentando melhorar a vida 
de todos os cidadãos, do Lagomar ao 
Sana. Vamos avançar na questão am-
biental, na região serrana estamos co-
locando lâmpada de led em toda a re-
gião, estamos avançando também com 
a questão da estação de tratamento de 
esgoto, estamos avançando e colocan-
do em vários distritos a questão da es-
tação de tratamento de água – fizemos 
pelo Frade, estamos fazendo agora em 
Glicério e vamos avançar na região das 
Bicudas também. Estamos avançando 

“Traremos 
mais empregos 
que é o maior 
projeto social”

para poder  colocar força, filtro e sumi-
doro na região do Sumidouro também 
na região das bicudas o que vai propi-
ciar e ajudar muito com o turismo que 
pra gente também é outro foco impor-
tante do desenvolvimento econômico, 
o turismo na região serrana. Temos 
muita coisa para poder fazer e vamos 
trabalhar muito sempre com a popula-
ção, ouvindo a população, respeitando 
e entendendo o que é importante para 
eles. Além de outras questões também, 
tem o avanço de mais emprego pra lá, 
tem a questão do cemitério que nós 
precisamos avançar, criar uma área de 
lazer na Bicuda, melhorar a parte de 
Córrego do ouro também, enfim, são 
muitas obras que a Região Serrana irá 
receber.

Deixa uma mensagem para Casimi-
ro de Abreu, vizinho de Macaé.
Agradeço a oportunidade, Jornal Boa 
Semente ai sempre informando a po-
pulação de toda região, e estar em Ca-
simiro de Abreu é uma alegria imensa. 
Primeiro agradecer o convite do pre-
feito Ramon Gidalte, uma prefeitura 
atuante, e eleo trabalhador responsá-
vel que tem feito o melhor em pouco 
tempo ai, nove (9) meses apenas de 
mandato e já esta revolucionando a ci-
dade e tenho certeza de que também 
com o apoio do governador Cláudio 
Castro a coisa só tende a melhorar. 
Então gostaria de parabenizar o go-
verno e Casimiro de Abreu pelos seus 
162 anos.

ESTAMOS 
TRABALHANDO 
E RECEBENDO 
INVESTIMENTOS, DO 
AEROPORTO, ONDE 
A ZURICH COMEÇA 
INVESTINDO 160 
MILHÕES PARA A 
NOVA PISTA PARA 
RECEBER NOVOS 
VÔOS

‘‘

TEMOS
TRABALHADO 
BASTANTE 
VISANDO O 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E COM 
CERTEZA TRAREMOS 
MAIS EMPREGOS 
QUE É O MAIOR 
PROJETO SOCIAL 
QUE PODEMOS 
GARANTIR PARA 
AS PESSOAS

‘‘

O Solar dos Mellos – Museu 
da Cidade de Macaé recebeu, 
nesta quinta-feira (30), a do-
ação de documentos do século 
XX que são presentes para a 
memória das gerações. O ma-
terial fazia parte da coleção 
particular do escritor, cineasta, 
publicitário e produtor cultural 
internacional Phydias Barbosa 
Filho que resolveu fazer a do-
ação ao Museu em vida. Entre 
os documentos doados estão 
o manuscrito da novela radio-
fônica, produzida em Macaé, e 

cópia da transcrição datilogra-
fada do livro “Mota Coqueiro 
– a Grande Incógnita”, de Go-
dofredo Tinoco, em 1950, que 
Phydias recebeu do próprio 
autor.

“Guardei este material por 
muitos anos e agora resolvi 
abrir o meu baú da história. 
Não quis mais ficar com ele 
porque não me pertence; faz 
parte da memória da cidade e 
precisa ser conhecido por to-
dos. Fico feliz por fazer a do-
ação ao Solar porque assim a 

história continua viva”, desta-
cou. O material foi entregue 
à diretora do Museu, Patrícia 
Barboza, que disse ter sido um 
“presente”.

“É, realmente, um presente 
e nos deixa a responsabilidade 
de reproduzirmos este acervo 
para as gerações. Este é o nos-
so papel e este material é uma 
riqueza da nossa história”, en-
fatizou a diretora.

O manuscrito da radionove-
la contém 139 páginas e o ma-
terial datilografado, 211 pági-

nas. Phydias também doou ao 
Museu uma cópia da apostila 
da peça de teatro “Mota Co-
queiro – Culpado ou Inocen-
te?”, original de Armando Bor-
ges e adaptação dele, versão II. 
Foram doados, ainda, um pan-
fleto do projeto “Macaé Nossa 
Gente”, do artista macaense, 
psicanalista e professor Juarez 
Malheiros Chaloub; uma foto-
grafia de Phydias junto com o 
autor do livro “Fera de Maca-
bu”, Carlos Marchi; e um CD, de 
2011, com composição e arran-
jos de obras inéditas do maca-
ense Dácio Lobo Jr., falecido. A 
doação incluiu, ainda, duas fo-
tografias do filme “Meu Nome 
é Lampião’’, de 1968, produzido 
em Macaé, por Roberto Farias 
com direção de Mozael Silvei-
ra.

O Solar dos Mellos está loca-
lizado à Rua Conde de Ararua-
ma, 248, no Centro de Macaé.
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Esgotados os nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. ALEXANDRE PEÇANHA, portador da CTPS 
nº 0762302/2750, a comparecer a Empresa AMX CO-
MERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI, CNPJ: 
26.726.146/0001-02, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas que vem ocorrendo desde o dia 
16/08/2021, dentro do prazo de 72 horas a partir desta 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automatica-
mente, o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” 
do art. 482 CLT.

Casimiro de Abreu, 22 de Setembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES
SINDICAIS SINPRO MACAÉ E REGIÃO 

O SINDICATO DOS PROFESSORES DE MACAÉ E 
REGIÃO ( SINPRO MACAÉ E REGIÃO), representado 
por sua presidente, no uso de suas atribuições estatu-
tárias, faz saber a todos os seus associados de Macaé, 
Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Ma-
cabu, Carapebus, Quissamã, Silva Jardim e Rio Bonito, 
que são os municípios abrangidos por esta entidade, 
que, a partir da data da publicação deste edital, estará 
aberto o prazo para inscrição de chapa(s) para concor-
rer a eleição da nova Diretoria, gestão 2021/2024.
A eleição ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro 
de 2021, no horário das 09:00h às 20:00h, na sede Rua 
Teixeira de Gouveia , nº 1.051, Centro, Macaé/RJ, - e 
em urnas coletoras , a serem definidas pela Comissão 
Eleitoral. O prazo para o Registro de chapa será de 15 
(quinze dias a partir da publicação deste edital. O horá-
rio para o registro será das 10h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, na sede do Sinpro Macaé e Região, telefone 
(22)2772-3154 – (22) 99238-3413 ( whatsapp). O regis-
tro e a nominata deverão ser de acordo com a cláusula 
66º do Estatuto Social. As impugnações de chapa(s) ou 
candidatura(s), se darão no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar do registro. 
Por falta de quorum, bem como em caso de empate en-
tre as chapas mais votadas, novas eleições poderão ser 
realizadas nos (30) trinta dias seguintes.

Macaé (RJ), 25 de setembro de 2021.

Isabel Cristina Melo do Nascimento
 Jussimeri Marinho Pinheiro

 Gilberto Dolejal Zanetti

COMISSÃO ELEITORAL 

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MACAÉ E REGIÃO – RUA TEIXEIRA
DE GOUVEIA , Nº 1.051, SALA 110, CENTRO, MACAÉ/RJ – TEL.22.2772-3154
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SOLUÇÃO PARA O PRESENTE 
DO DIA DAS CRIANÇAS SEM 
COMPROMETER O ORÇAMENTO

CIRCUITO PJOTA
DA ECONOMIA

O Dia das Crianças está batendo às 
portas, e muitos pais já começam a se 
perguntar como não deixar os pequenos 
sem aquele esperado presente, já que o 
orçamento pode estar apertado e existem 
outras prioridades.

Para quem essas necessidades reme-
tem a obras, reformas e vestuário, uma 
boa maneira de resolver todos esses 
problemas de uma só vez é aproveitar as 
oportunidades que o mercado oferece.

Nesse mês, por exemplo, o PJota Cen-
ter está com a promoção Circuito PJota 
da Economia, na qual o cliente pode fazer 
suas compras em todos os setores da loja, 
parcelar tudo em até 12 vezes nos cartões 
de crédito e ainda ganhar um vale-pre-
sente de até R$ 300,00 para ser utilizado 
no setor de brinquedos.

Segundo Rafael Jorge, diretor da em-
presa, a ideia da campanha Circuito PJo-
ta da Economia é justamente trazer uma 
solução inteligente e que possa atender as 
necessidades de grande parte da popula-
ção que faz parte da abrangência da rede.

“Os últimos anos têm sido difíceis para 
todos. Os pais têm que priorizar na hora 
de efetuar os gastos, mas também têm o 

desejo de presentear as crianças numa 
data tão importante para elas. Então, nos-
sa ideia foi buscar uma maneira de traba-
lhar essas duas necessidades dentro do 
orçamento financeiro das famílias”, afir-
ma Rafael Jorge.

Vale ressaltar que o vale-compra obti-
do de acordo com o valor da compra só 
poderá ser utilizado somente no setor de 
brinquedos. Compras de valores entre R$ 
500,00 e R$ 999,99 o cliente ganha R$ 
50,00 em vale-compra; nas compras de 
valores entre R$ 1.000,00 e R$ 1.999,99 o 
cliente ganha R$ 100,00 em vale-compra; 
nas compras de valores entre R$ 2.000,00 
e R$ 2.999,99 o cliente ganha R$ 200,00 
em vale-compra; nas compras acima de 
R$ 3.000 o cliente ganha R$ 300,00 (tre-
zentos reais) em vale-compra.

A promoção Circuito PJota da Econo-
mia é válida até 15/10/2021, ou seja, este é 
o momento de correr para o PJota e unir o 
útil ao agradável, afinal, as crianças preci-
sam do máximo de diversão possível para 
se desenvolverem normalmente, ainda 
que passando por esse momento tão tu-
multuado que a pandemia da covid-19 
trouxe ao mundo.

“Nem nos meus melhores 
sonhos poderia imaginar estar 
vivendo este momento no dia 
de hoje”. Foram com estas pa-
lavras que o prefeito de Casi-
miro de Abreu, Ramon Gidalte, 
recebeu a notícia do início da 
construção da nova subestação, 
que irá garantir um forneci-
mento de energia elétrica mais 
estável para os consumidores. 
O ato aconteceu durante a cele-
bração de aniversário pelos 162 
anos de Emancipação Político-
-Administrativa do município, 
no último dia 15, no Parque de 
Exposição. O diretor-geral da 
ANEEL, André Pepitone, ao lado 
do governador Cláudio Castro e 
demais autoridades, acompa-
nharam o início das obras. A 
estrutura, com 16 MVA de po-
tência, tem previsão de inves-
timentos da ENEL na ordem de 
R$ 36 milhões.

Localizada próximo ao Par-
que de Exposições Henrique 
Baptista Sarzedas, a nova su-
bestação, com entrada em ope-
ração prevista para o segundo 
semestre de 2022, vai abastecer 
cerca de 18 mil clientes, aten-
derá à crescente demanda por 
energia na região, contribuindo 
para aumentar a confiabilidade 
do sistema e melhorar o forne-
cimento em Casimiro de Abreu 
e de localidades vizinhas, como 
Barra do Sana e Rocha Leão.

Segundo o diretor-geral da 
ANEEL, André Pepitone, a obra 
dará condições para a continui-
dade do crescimento econômi-
co do município: “A população 
vai receber mais energia e com 
mais qualidade, e, com isso, 
gerar mais renda e emprego”, 
disse. O diretor-geral também 
agradeceu o trabalho dos em-
pregados da concessionária 
do Rio de Janeiro por entregar 
bons serviços e atender a po-
pulação.

O governador do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro, reforçou 

> > 

Facilitadores de Ginástica, Alongamento em geral, Cross Fit, Ioga, Pilates, 
Treinamento Funcional, Jump, Judô, Karatê, TaeKwonDo, Jiu-Jitsu, Capoeira, 
Muay-Thai, Boxe, Aeroboxe, Zumba, Kite Surf, Stand Up, Canoa Havaiana, 

Wind Surf, Futebol de Campo, Futsal, Futevôlei, Vôlei, Tênis, Skate, Basquete, 
Handebol, Beach Tênis, Academia e Natação. Auxiliar Serviços Gerais

VAGAS

CONTRATAÇÃO

DE FACILITADORES

Obras da Subestação de 
Energia Elétrica de Casimiro 
de Abreu são iniciadas 

ESSE 
EMPREENDIMENTO 
SERÁ IMPORTANTE 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA REGIÃO E PARA 
GERAÇÃO DE 
EMPREGOS NO 
MUNICÍPIO

‘‘

a importância da inauguração 
das obras. “Esse empreendi-
mento será importante para o 
desenvolvimento da região e 
para geração de empregos no 
município”.

Já o prefeito de Casimiro 
de Abreu, Ramon Gildate, des-
tacou a importância da obra: 
“Essa obra não irá ajudar ape-
nas Casimiro, ela vai trazer de-
senvolvimento para toda a nos-
sa região. Então, por essa razão, 
sou muito grato à presença do 
governador do estado, do dire-
tor-geral da ANEEL e também 
da ENEL aqui, pois acredito que 

este movimento irá fortalecer 
a conclusão desta obra tão im-
portante”. 

Nesta etapa de trabalho, 
serão construídas a casa de 
comando, as estruturas de 
concreto e as bases para equi-
pamentos. Também será reali-
zada a instalação de um trans-
formador com capacidade de 
16 MVA, a montagem do bar-
ramento e todo o cabeamento 
necessário para a operação da 
unidade. A construção da linha 
de transmissão que alimentará 
a subestação está prevista para 
ser iniciada ainda em dezembro 
deste ano.

“Temos o forte compromisso 
com nossos clientes e popula-
ção da nossa área de concessão 
de fazer importantes investi-
mentos que melhorem e am-
pliem a qualidade e a capacida-
de de novas conexões. Com essa 
obra, especificamente, vamos 
disponibilizar mais energia 
para os atuais e novos clientes 
da região permitindo um me-
lhor atendimento aos nossos 
clientes”, afirmou a presidente 
da Enel Distribuição Rio, Anna 
Paula Pacheco.

CLÁUDIO CASTRO
GOVERNADOR DO ESTADO DO RJ
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Rio das Ostras 
participa do Fórum 
Regional de Turismo

Realizado pelo Governo do 
Estado, evento reuniu municí-
pios da Costa do Sol

Rio das Ostras participou 
nesta quarta-feira (29), do Fó-
rum Regional de Turismo Flu-
minense, edição Costa do Sol, 
que aconteceu na orla da Praia 
Campista, em Macaé. O Muni-
cípio levou atrações culturais, 
artesanato para o espaço de 
exposições e participou da dis-
cussão sobre a importância dos 
eventos, com a presença da se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Aurora 
Siqueira.

O Fórum Regional de Turis-
mo Fluminense foi uma rea-
lização do Governo do Estado 
em conjunto com a Prefeitura 
de Macaé. Contou com a pre-
sença do secretário de Estado 
de Turismo, Gustavo Tutuca, do 
presidente da Turisrio, Sérgio 
Ricardo e do vice-presidente da 
Fecomércio, Julio Freitas. Ber-
nardinho, ex-treinador de vôlei 
da seleção brasileira, ministrou 
a palestra “Talento, determina-
ção e foco: novos tempos, novas 
oportunidades”.

Presente desde o início do 
evento e acompanhada do sub-
secretário de Turismo, Igor Pes-
sanha, da assessora Carla Ennes 
e da presidente da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura, Cris-
tiane Regis, a secretária Aurora 
Siqueira representou o prefeito 
Marcelino Borba na solenidade 
de abertura e assinou, junto com 
o secretário de Estado, o Termo 

de Cooperação Técnica para o 
Incentivo do Artesanato. A pre-
sidente da Fundação Rio das Os-
tras de Cultura, Cristiane Regis, 
também participou do evento.

O Fórum Regional foi uma 
oportunidade para unir esforços 
e planejar o desenvolvimento do 
setor turístico, dentro do cená-
rio de retomada das atividades.

MESA REDONDA
Durante todo o dia acontece-

ram palestras, debates técnicos 
e mesas redondas para discutir 
os diversos aspectos da ativida-
de turística.

A secretária Aurora partici-
pou da discussão “A importância 

do calendário de eventos para a 
promoção turística” junto com a 
presidente da Comissão de Tu-
rismo da Alerj, deputada Adria-
na Balthazart; Ivan Martinho, da 
WSL Latin América; Alexandre 
Verdade, produtor do Degusta 
Búzios e o produtor musical do 
Rio das Ostras Jazz & Blues Fes-
tival, Stenio Mattos.

Aurora Siqueira falou da im-
portância do Festival para o Tu-
rismo e a Economia da Cidade e 
de como é fundamental ter um 
calendário de eventos atraente 
para incrementar a atividade 
turística. Aproveitou também 
para falar como será a próxima 

A Prefeitura de Araruama 
subsidiou parte do valor da 
passagem de ônibus para que 
o morador adquira o direito 
de pagar R$ 2,50.  Agora, foi 
prorrogado até o dia 15 de ou-
tubro o prazo para o morador 
adquirir o cartão “Araruama 
Tarifa Social”, que dá direito à 
passagem de ônibus a R$2,50. 
A medida foi tomada para 
evitar aglomerações, devido 
a grande procura da popula-
ção para adquirir o benefício. 
Na prática significa que até o 
dia 15 de outubro os morado-
res vão continuar pagando a 
passagem no valor de R$2,50, 
mesmo sem o cartão. Depois 
desse prazo as pessoas vão 

poder continuar adquirindo o 
cartão; mas não vão ter direito 
ao benefício do valor da passa-
gem a R$2,50. 

O projeto “Sorriso Saudá-
vel” oferece tratamento odon-
tológico gratuito aos morado-
res de Araruama e de maneira 
itinerante. Durante todo o 
mês de setembro o serviço 
está sendo disponibilizado na 
Praça da Bíblia, no Centro.

São oferecidos vários 
atendimentos, como aplica-
ção de flúor, restauração de 
dente permanente, raspagem 
e alisamento supragengival, 
extração de dentes e cirurgias 
simples, como retirar excesso 
de gengiva. Para ter acesso ao 

atendimento é muito simples. 
O morador deve ir até a Praça 
da Bíblia, no centro, onde es-
tão estacionados os trailers do 
projeto, de terça à sexta-feira. 
O atendimento é por ordem de 
chegada, entre 09h e 16h. 

O projeto “Sorriso Sau-
dável” atende cerca de 30 
pessoas por dia e tem demo-
cratizado o acesso da popu-
lação aos cuidados odontoló-
gicos, essenciais para a saúde 
bucal. Um atendimento digno 
e humanizado que tem feito a 
diferença entre os moradores.

edição, que acontecerá de 12 a 15 
de novembro próximo.

CULTURA PRESENTE
Na área externa, em frente 

ao hotel onde foram realizados 
os debates, aconteceu uma pro-
gramação paralela com músi-
ca, artesanato e culinária dos 
municípios da Costa do Sol que 
montaram estandes para visita-
ção do público. A Cultura de Rio 
das Ostras marcou presença no 
espaço de exposições. No estan-
de do Município, foi montada 
uma mini-exposição com peças 
de artesanato produzidas pelos 
artistas locais e que ficam per-
manentes no Ateliê Vera Luzen-
te, nas dependências da Casa de 
Cultura Bento Costa Jr, além de 
materiais de decoração da pró-
pria Fundação produzidos pela 
Fundição – Artes e Ofícios.

Outra atração foi o desenhis-
ta Mauricio Gonçalves, mais co-
nhecido como Sagui, que ficou 
fazendo caricaturas do público 
que visitava o estande.

Para a presidente da Funda-
ção de Cultura, Cristiane Regis, 
a Cultura é importante porque 
também é um dos pontos que 
agrega valor ao Turismo. “Os 
turistas quando visitam as cida-
des, gostam de ver os pontos tu-
rísticos, apreciar a gastronomia 
do local, passear, mas também 
buscam o artesanato local como 
forma de recordação de sua via-
gem. Rio das Ostras está prepa-
rado para atender esses desejos 
e a Fundação de Cultura está 
pronta para apresentar a histó-
ria da nossa terra. Essa parce-
ria do Turismo com a Cultura 
é fundamental para a Cidade”, 
afirmou a presidente.

A diversidade cultural da 
região foi o foco das apresen-
tações, que contou com o show 
do grupo Segundo Set, uma das 
atrações do Jazz e Blues de Rio 
das Ostras. Quissamã, Iguaba 
Grande e São Pedro da Aldeia 
também levaram um pouco da 
Cultura para a programação.

<< ARARUAMA>>

Prefeitura prorroga prazo 
para adquirir o cartão 
“Araruama Tarifa Social”

“Sorriso Saudável” leva 
tratamento odontológico 
itinerante à população

LOCAIS
E HORÁRIOS> > 

Avenida Araruama, 163
(Setransol)
Rodoviária de São Vicente
(guichê da Salineira)
Horário
Segunda a quinta-feira,
08h às 17h sexta-feira e
sábado, 08h às 16h
É preciso levar RG, CPF e
Comprovante de Residência.


