
Veja na página 6

Paraty é a mais
hospitaleira

Edição concluída em 21/8/17

Turistas estrangeiros deram nota

máxima em acolhimento. Página 8

A
pós mais de sete meses de investigação, duas grandes

 operações da Polícia Civil resultaram na prisão de 18

 pessoas que teriam envolvimento com o tráfico de

drogas na cidade, especialmente nos bairros Pantanal e Ilha

das Cobras. Autoridades consideraram a ação como mais uma

vitória de Paraty contra a violência.    Página 19

R
E
P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Angra realiza salão de
negócios de turismoDiálogo garante

R$ 28 milhões

DINHEIRO NOVO

Mais dinheiro para a Saúde
Prefeito pede R$ 8 milhões a ministro.  Pág. 17

WAGNER GUSMÃO / PMAR

Nesta edição, caderno especial sobre o evento

Negociação inteligente e eficiente com a

Eletronuclear deve garantir obras em vários

bairros de Angra este ano. Veja onde na Página 3

Fiscalização
severa sobre
os ônibus

E nquanto prefeito acusa os

vereadores de atrasar licitação,

cidade aperta fiscalização sobre o

transporte coletivo.  Página 7

Quer comprar sua
casa própria?

Veja uma chance única com

financiamento na Página 14 Mais música
e mais cultura
em Paraty

O projeto ‘2 Estações Musi-

cais’ oferece 24 apresen-

tações com música de câmara

clássica ou instrumental brasileira

em todos os finais de semana de

agosto até novembro. Tudo com

entrada franca.               Página 6 INCREMENTO: cidade ganha mais uma atração cultural de qualidade
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CUPONS DE DESCONTO Parceria:

Forças Armadas na segurança

OPINIÃO - Deputado Estadual Milton Rangel (DEM)

A cada dois dias e meio um policial é assassinado no Estado do
Rio. Só este ano, 97 agentes da lei perderam suas vidas nas
mãos de bandidos. Crimes que, em maioria, ficarão sem solu-

ção ou cairão no esquecimento. Para as famílias, restará a dor. Para a
sociedade, uma sensação de impotência diante do poderio bélico dos cri-
minosos e da certeza da impunidade. Afinal, que traficante vai sair da
criminalidade sabendo que se for preso portando um fuzil pegará, no
máximo, três anos na cadeia, saindo após seis meses de detenção? Cer-

tamente, nenhum. É preciso que as punições sejam mais severas. Um passo nesta direção foi
dado pela Câmara dos Deputados, em Brasília, ao aprovar um projeto de lei que torna crime
hediondo a posse ou o porte ilegal de fuzis e outras armas de fogo de uso restrito das Forças
Armadas e órgãos de segurança pública. Passam a ser considerados crime hediondo, o tráfi-
co e o comércio irregular de metralhadoras e submetralhadoras. Já é um fator inibidor.

A mudança na legislação criminal brasileira é uma medida necessária, mas que deve ser
tomada em conjunto com ações preventivas, como a integração dos diversos órgãos de segu-
rança pública. Há muito tempo estamos pedindo maior presença das Forças Armadas no Rio,
da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. As drogas e armas que abastecem o
Estado passam livremente por nossas fronteiras. No ano passado, a apreensão de fuzis bateu
recorde no Rio. Foram 371, segundo dados oficiais do estado, o maior número nos últimos dez
anos. Parte da carga foi encontrada no Aeroporto Internacional do Galeão.  É a ponta do
iceberg, visto que uma quantidade muito maior deve chegar ao Rio pelas rodovias e pela Baía
de Guanabara. As patrulhas de polícia rodoviária federal estão sucateadas e os postos não
fazem mais vistoria nos veículos que trafegam pelas estradas brasileiras.

O resultado são quadrilhas de traficantes e milicianos audaciosas e fortemente armadas,
enquanto nossos policiais se arriscam usando armas obsoletas, sofrendo duras críticas quando
entram em comunidades para cumprir a árdua missão de combate ao crime. Nesta guerra
diária, as maiores vítimas são os mais de 130 mil estudantes das escolas situadas em áreas
conflagradas. Dos 120 dias letivos nos colégios da rede municipal, somente em oito deles as
unidades funcionaram 100%. Em todos os outros, pelo menos uma escola ficou fechada por
causa de tiroteios. Uma resolução da secretaria de Estado de Segurança Pública determinou
que as incursões policiais não poderão ocorrer nos horários de entrada e saída dos alunos.
Uma medida que precisa ser colocada em prática rapidamente.

A violência impacta diretamente na economia já fragilizada. As transportadoras não su-
portam tanta violência. Precisamos valorizar a nossa polícia. Se o Rio de Janeiro tem bandi-
dos bem armados é por culpa das forças federais que permitiram que nossas fronteiras e
estradas, ficassem tão penetráveis ao acesso desse armamento. É necessário que as polícias
civil, militar, rodoviária, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a Força Nacional unam esfor-
ços para que a segurança e a paz voltem aos lares dos cariocas e fluminenses.

Faculdade FAEL inicia
programa de descontos
para estudantes carentes

(*) Excepcionalmente, a coluna ‘Drops Político’ não será publicada.

Inscrições são exclusivas pelo site

Oensino de graduação
à distância (EAD) é
o que mais cresce no

país. Com preços mais com-
petitivos e horários flexíveis,
esses cursos têm atraído mais
brasileiros em todas as regi-
ões. Em Angra não é diferen-
te. Para aumentar mais o in-
teresse, a Faculdade Educa-
cional da Lapa (FAEL), que
tem unidade no Centro da ci-
dade, acaba de lançar um pro-
grama de bolsas que facilita o
acesso de alunos mais caren-
tes ao ensino superior.

O programa oferece até
15% de desconto nas mensa-
lidades de diversos cursos. A
inscrição é exclusiva pelo site

SALA de aula ampla na unidade da FAEL em Angra

da instituição (profael.com.br).
As oportunidades são apenas
para estudantes que fizeram todo
o ensino médio na rede pública e
já o tenham concluído, e com ren-
da familiar de até três salários
mínimos. O desconto oferecido
pela bolsa ainda pode ser acu-
mulado com outro abatimento
para o pagamento em dia.

Entre os cursos da FAEL es-
tão administração, ciências
contábeis, história e geografia,
letras, matemática, gestão, re-
cursos humanos e outros.  Em
Angra a universidade funciona
na rua do Comércio, em sede
completamente moderna, com
laboratório, biblioteca e amplas
salas de aula.
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PARADA DA USINA - A usina nuclear de Angra I foi desligada a partir do último sábado, 19, para reabastecimento. A
parada deve durar 60 dias. Durante o período, cerca de um terço do combustível nuclear será recarregado e também serão
realizadas atividades de inspeção e manutenção periódicas que envolvem cerca de 1.300 profissionais, inclusive temporários.

Angra e Eletronuclear: tudo novo na relação
Com inteligência e melhor condução, prefeitura espera receber R$ 28 milhões para obras

Setor naval: prefeito pede apoio aos deputados

Avisita do presidente da
Eletronuclear, Bruno
Barreto, à sede da pre-

feitura de Angra no último dia
10, deve ser a última etapa da
nova fase do relacionamento da
empresa com o município, no
tocante às contrapartidas rela-
tivas à usina nuclear Angra 3.
Nas palavras do secretário de
Governo do município, Marcus
Veníssius Barbosa, trata-se de
‘um novo capítulo’, construído
com habilidade política e aten-
ção pelo prefeito angrense
Fernando Jordão (PMDB).

Na nova relação, saem a
desconfiança e a lentidão que
marcaram os diálogos entre os
anos 2012 a 2016, e entram a
eficiência e a rapidez. O muni-
cípio pretende, com isso, des-
travar mais de R$ 200 milhões
em obras e investimentos pre-
vistos nas contrapartidas e que
ainda não foram executados,
sobretudo por causa da demo-
ra da prefeitura em apresentar
bons projetos. Segundo
Veníssius, esse comportamen-
to anterior acabou.

— O próprio presidente
Barreto destacou, nesta nova
fase, que ao invés de apresen-
tar apenas ideias, Angra agora
está apresentando efetivamen-
te projetos, com planilhas de

custo reais, prazos de execução
e que estão aptos a serem ime-
diatamente contratados por
meio de licitações — explica
Veníssius.

Obras — No dia 10, a pre-
feitura apresentou projetos que
totalizam R$ 28,7 milhões (veja
no quadro). Eles foram inscri-
tos no terceiro aditamento ao
Termo de Compromisso origi-
nalmente firmado pelo ex-pre-
feito Tuca Jordão (2009-12) e
depois aditado na gestão da ex-
prefeita Conceição (2013-16).
Em ambos os governos porém,
a execução foi muito baixa.
Entre 2013 e 2014 praticamen-
te nenhum centavo foi liberado
pela empresa, por causa de pro-
jetos mal elaborados.

O secretário de Governo de
Angra disse crer que até o iní-
cio de outubro, os recursos es-
tarão liberados por meio de con-
vênios.

Como a estatal ainda en-
frenta implicações oriundas da
operação Lava-Jato, a prefei-
tura de Angra priorizou ações
de infraestrutura e urbanismo.
Se tudo correr bem, como pre-
vê o secretário, os aportes au-
mentarão nos anos 2019 e
2020, até totalizarem os R$ 200
milhões previstos originalmen-
te. A cidade agradece.

SEM BRIGAS: harmonia entre a prefeitura e a Eletronuclear beneficia a população

Inaugurando uma nova fren-
te em defesa dos empregos
no estaleiro Keppel Fels,

em Angra, o prefeito angrense
Fernando Jordão (PMDB), foi
a Brasília na terça-feira, 15,
para audiência com o presidente
da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM/RJ), em
que pediu ao parlamentar para
que interceda junto ao presiden-
te da República, Michel Temer
(PMDB), para que a Petrobras
volte a investir nas obras
inacabadas de três navios son-
da que estão no estaleiro.

Em audiência com Rodrigo Maia,
prefeito busca sensibilizar Petrobras

Fernando e metalúrgicos que
o acompanharam no encontro
creem que se a Petrobras sina-
lizar positivamente para a
contratação das sondas, elas
serão concluídas, assegurando
a manutenção de 3 mil postos
de trabalho e, possivelmente até
a contratação de outros 3 mil
funcionários. Estas obras estão
paralisadas desde o início da
operação Lava-Jato.

Rodrigo Maia prometeu en-
caminhar a solicitação a Temer
os próximos dias. Ele e a depu-
tada Soraya Santos (PMDB/

RJ) teriam encontro com o pre-
sidente na sexta-feira, 18.

Fernando Jordão estava
acompanhado do secretário de
Governo, Marcus Veníssius
Barbosa, e do presidente da
Fundação de Trabalhadores do
antigo Verolme, Fernando
Figueiredo, além do ex-presi-
dente do Sindicato, Rogério
Moreira.

— O deputado Rodrigo pro-
meteu nos ajudar. Estamos
preocupados em restabelecer a
geração de empregos e o ca-
minho é retomarmos as obras
inacabadas — disse o prefeito.

Segundo apurou o Tribuna
Livre, sem novas obras, o es-
taleiro poderá reduzir seu nú-

MAIA:
presidente da

Câmara (C)

disse que vai

defender

solução para

empregos via

Petrobras

mero de funcionários em feve-
reiro do ano que vem para me-
nos de 400 pessoas.

Para o presidente da Fun-
dação, a participação do prefei-
to de Angra nas articulações em
Brasília tem sido fundamental
na luta pela retomada da gera-

ção de empregos no setor.
— O Fernando Jordão tem

dado um peso político na
mobilização de deputados fede-
rais do Rio em favor dos esta-
leiros e em especial pelos em-
pregos no Brasfels — comen-
tou Fernando Figueiredo.
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ASFALTAMENTO - O Serviço de Água e Esgoto de Angra informou que fará as obras de recuperação do asfaltamento
nas ruas do Parque das Palmeiras e Balneário após o término da instalação de cerca de 6 kms de redes de esgotamento. As
chuvas dos últimos dias na cidade causaram lama e muitas poças d'água causando aborrecimentos a muitos moradores.

Posto 24 horas
O bairro Parque Mambucaba (Perequê) tem hoje dois pos-

tos de combustíveis, mas, nenhum funciona por 24 horas. O
mais próximo, na madrugada, fica no bairro do Frade. Uma
distância que pode ser sofrível para quem necessita de um
serviço de um posto. Tal preocupação está fazendo o verea-
dor Canindé (PMDB) articular a abertura 24 horas de um dos
dois postos existentes no bairro... Tomara que consiga.

Saúde (I)
A vereadora Luciana Valverde (PMDB), na sessão da

Câmara, cobrou por requerimento explicações da secretaria
de Saúde quanto à falta da pomada Elidel, utilizada no trata-
mento dos pacientes portadores do vitiligo. Também cobrou,
por indicação, que o posto de saúde do Encruzo passe a ter
materiais para curativos básicos, já que estariam em falta..
Segundo a vereadora, quando alguém da localidade se machu-
ca tem que se dirigir a um posto de outro bairro. Que situação!

Saúde (II)
Já a vereadora Titi Brasil (PMDB) pede que o aparelho de

raio-x da unidade de saúde da Verolme seja consertado urgen-
te. Segundo a vereadora, moradores de Garatucaia ao Camorim
Pequeno precisam se dirigir ao Hospital da Japuíba para fazer
um simples RX. Atenção saúde!

Stand Up Comedy
Neste sábado, no Repu-

blicanos, no Parque das Pal-
meiras, vai acontecer um
stand up com o comediante
Lucas Moreira, campeão do
Troféu Chico Anysio de hu-
mor e do Campeonato Bra-
sileiro de stand up do
Risadaria, um dos maiores
eventos de humor da Amé-
rica Latina. O riso está ga-
rantido.

Reserve sua mesa com
antecedência e desconto pe-
los telefones (24) 99979-0346
e (24) 99849-4079.

Não era amor
A catuaba entra e o nos-

so lado mais selvagem sai...
Por isso, neste sábado, 26, no
Espaço Sett, no Encruzo da
Enseada, acontecerá a fes-
ta “Não era amor, era
Catuaba”.

Nas carrapetas, os DJ's
Frajola, Magoo e Bernardino.
Animando a noite, a atração
principal: direto do Auê
House (de Volta Redonda),
a rainha do Glitter, a deusa
selvagem, a mãe da Catuaba:
Lílly Riuby!  Em um show
bem rebolativo e pra lá de
especial, Lilly vai mostrar
que é com muito brilho que
se faz o close certo. Promo-
ção de Mawxel Lino.

Boat Party
No dia 8 de setembro

acontecerá a Lotus Boat
Party. Uma festa no mar de
Angra, com os DJ’s Camila
Alcici e Alle Gouvea.

Distribuição de 60 litros
de jurupinga para deixar o
povo animadíssimo. Organi-
zação da Lotus Produções.
Prometendo!

John & Friends
A Netuno de setembro

será com a festa “John e
Friends”. É que alem de John
Fally, que é o residente da
lebel, a responsabilidade
será dividia entre os DJ’s
Thai (Bass Mu sic), Ronaldo
(Villa Mix) e Cereja.

O pessoal do Fast
Burguer é quem servirá os
hambúrgueres deliciosos da
larica da madrugada...

NIVER: A vereadora Jane Veiga recebeu amigos para seu

aniversário nesse sábado. Na foto com ela, os colegas

vereadores Canindé, Titi Brasil, Timóteo, Luciana

Valverde e Flavinho

MISS: Gabrielle Vilela neste fim de semana, o primeiro

de seu reinado como Miss Brasil, chique em São Paulo:

nossa miss angrense foi assistir ao espetáculo ‘Até que o

Casamento nos Separe’ de Susy Rego

A QUERIDÍSSIMA Dany Oliv Ciza, toda produzida,

por conta do seu aniversário, que aconteceu no último

fim de semana.
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SINDICATO - Acaba de ser fundado em Angra, o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. A entidade patronal representará
os empregadores destas áreas que, até agora, eram representados por uma entidade que funciona em outra cidade. O
primeiro presidente do novo sindicato será o hoteleiro Herval Miguel, do Centro da cidade, que atua há vários anos no setor.
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ARTE DA PALAVRA - O poeta Ruberval Cunha se apresentará no SESC Paraty no próximo dia 25 de agosto, às 20h, com
o espetáculo ‘Passaporte Poético’. A apresentação é parte do projeto Arte da Palavra, que busca estimular a formação de
leitores e a divulgação de novos autores brasileiros. O evento tem entrada gratuita na unidade do Sesc na rua da Matriz.

Projeto  ‘2 Estações Musicais’ leva música
instrumental e cultura à população de Paraty
Serão 24 apresentações em três locais, acrescentando ainda mais atrativos à cidade

Para movimentar ainda
mais o já concorrido ca-
lendário artístico e cul-

tural de Paraty, a prefeitura lo-
cal, em parceria com a Associ-
ação Paraty Cultural e o Paraty
Convention & Visitors Bureau
começaram este mês o projeto
‘2 Estações Musicais’, coorde-
nado pelas secretarias de Cul-
tura e de Turismo da cidade.

De acordo com a secretá-
ria de Cultura, Cristina Maseda,
o ‘2 Estações Musicais’ terá
uma programação contínua com
música de câmara (clássica) ou
instrumental (brasileira e jazz)
em todos os finais de semana
de agosto a novembro, quando
não houverem outros eventos.

— A ideia é acrescentar um
atrativo a mais à cidade e re-
forçar sua vocação como refe-

rência em turismo cultural —
explica Cristina.

Serão 24 apresentações em
três locais diferentes: na Casa
da Cultura (10), no Forte De-
fensor Perpétuo (oito) e nas
Igrejas de Santa Rita ou do

Rosário (seis). Os músicos se-
rão grupos convidados à cida-
de e também artistas locais,
como professores e alunos da
Casa da Cultura. A programa-
ção incluirá ainda uma ativida-
de de intercâmbio entre os alu-

nos e músicos, conferindo-lhe
também um relevante papel no
fomento à criação e produção
musical ena cidade.

As apresentações vão ser
divididas em quatro séries ou
categorias: Casa Instrumental,

Fazendo Escola, Feito em Casa
e Fazendo Sala.

A série ‘Casa Instrumental’
prevê a cada mês, um músico
instrumental brasileiro na cida-
de para um workshop, ensaios
e show com músicos locais. No
‘Fazendo Escola’ haverá um
intercâmbio com instituições de
educação musical do país.

A série ‘Feito em Casa’será
com grupos instrumentais já em
atividade em Paraty, e o ‘Fa-
zendo Sala, prevê a visita de
grupos de música de câmara e
instrumental já consagrados vin-
do se apresentar em Paraty – e
se encontrando com alunos e
músicos da cidade.

Nesta semana há dois even-
tos: Diego Carneiro na sexta, 21h,
na Igreja do Rosário e no sába-
do, no morro do Forte, às 16h.

MÚSICA instrumental e de câmara estará disponível à população e turistas até novembro

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Promoção válida de 15 de agosto a 4 de setembro de 2017 ou enquanto durarem os nossos estoques
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TRINDADE - Representantes da secretaria de Pesca de Paraty tiveram encontro em Trindade para discutir melhorias à
comunidade pesqueira. Na pauta, iniciativas em relação às atividades e ao turismo, inclusive a realização de cursos de
formação. Além da prefeitura, também participou do encontro o superintendente federal de agricultura, Essiomar Gomes.

Prefeito diz que vereadores paralisaram licitação
de nova empresa de ônibus para atuar em Paraty

Município mantém ações regulares de fiscalização Observando
Paraty

(*) E-mail: tribunalivreparaty@gmail.com

Exemplo para o país
A primeira-dama de Paraty, Ana Bueno, foi a Caruaru

(PE) a convite do governo de lá para apresentar as inovações
da merenda pública por aqui. Ana falou sobre o avanço da
qualidade da merenda, apresentou o cardápio servido nas
escolas e falou do acompanhamento dos nutricionistas e
madrinhas, chefs de cozinhas locais e voluntários que se
dedicam a participar da melhoria da qualidade de vida de
centenas de crianças. Essa idéia é tão boa que os
governantes nordestinos querem seguir o exemplo de Paraty.
Investir no futuro é investir na qualidade de vida das nossas
crianças. Parabéns a Ana e aos voluntários!

APAE sem Kelly
Após 9 anos administrando a instituição que atende a

mais de 120 famílias com pessoas que possuem
necessidades especiais, Kelly da APAE, como é conhecida,
deixa a instituição. Ela assumiu a administração da entidade
numa época de grandes dificuldades, devido às más gestões
anteriores. Ao longo desses anos, ela conseguiu colocar as
contas em dia, solucionar pendências judiciais que a
instituição tinha e recuperar sua credibilidade. De 2009 prá
cá, a inovação e a maneira de olhar os excepcionais mudou
muito. Já estamos com saudades de você, Kelly. Parabéns
pelo serviço prestado ao longo desse tempo à população.

Obras mal feitas
E a escola Pequenina Calixto? Entregue à população

em 2011, a escola com menos de 6 anos de uso já está
caindo na cabeça de alunos e professores. Que obra é essa
gente? Agora, virou obrigação do prefeito Casé reformar a
unidade, como fez com outras. Esse negócio de política que
um fez e outro não mexe, quem perde é a população. E por
falar nisso, e a famosa ponte perto da escola?

Cadê a fiscalização?
E a prefeitura de Paraty, hein gente? Implantou dois

planos de ordem para organizar a cidade, mas parece que a
ação não chegou em algumas áreas, como na fiscalização
de tapumes de obras e caçambas de sobra de construção.
O tapume engole a calçada e ainda colocam a caçamba
para impedir a passagem dos pedestres. Um exemplo está
ali na Roberto da Silveira. Cadê a fiscalização?

Acidente na Paraty-Cunha
Um homem de cerca de 50 anos morreu após perder o

controle de um fusca e cair num rio próximo à Cachoeira
do Pimenta, no bairro Monjolo, em Cunha. O acidente foi
na tarde do sábado, 19. O motorista morreu no local.

Dois incidentes envol-
vendo ônibus que atu-
am no transporte co-

letivo em Paraty colocaram em
lados opostos o prefeito da ci-
dade, Casé Miranda (PMDB),
e pelo menos três vereadores.
Casé acusa os vereadores Lulu
(PSDC), Portinho (PTB) e
Rodrigo Penha (PROS) de te-
rem paralisado a licitação que
visa contratar uma nova empre-
sa para o serviço de transpor-
te. Em vídeos nas redes soci-
ais, a polêmica mais uma vez
dividiu a cidade.

— Fico indignado com as
pessoas que não têm respon-
sabilidade sobre seus atos. O
processo de licitação foi inter-
rompido por causa da denún-
cia desses três vereadores, que
paralisaram o processo — afir-
mou Casé.

Como o Tribuna Livre
mostrou em sua última edição,
a expectativa do governo era
concluir a licitação ainda este
ano, mas agora, por causa dos
questionamentos dos vereado-
res junto ao Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE/RJ), isso
pode não ocorrer. O prefeito
Casé recomendou que a popu-
lação insatisfeita com os servi-
ços da atual empresa que atua
na cidade, procurem os verea-
dores.

— Se o cidadão está satis-
feito com o serviço, pode dar
parabéns aos vereadores. Mas
se acha que não presta bom
serviço, fale com eles (os ve-

readores) — orientou Casé em
vídeo na rede social.

O prefeito disse que o edital
de licitação do novo serviço fi-
cou quase dois anos em elabo-
ração por ser complexo. A pre-
feitura negou qualquer irregu-
laridade e informou que já en-
caminhou ao TCE/RJ as res-
postas pedidas. Mas lamentou
que os questionamentos para-
lisaram a licitação atrasando as
melhorias o que a prefeitura
quer implantar, como veículos
mais novos, ar-condicionado e
até a redução no preço das pas-
sagens.

Em nota à Imprensa, a pre-
feitura de Paraty disse acredi-
tar que o TCE/RJ fará uma
análise rápida da documenta-
ção e ‘arquive a representação
encaminhada pelos vereadores,
viabilizando assim a retomada
imediata da licitação para a
contratação de uma nova em-
presa de ônibus’.

Vereadores — Nas redes
sociais, os vereadores envolvi-
dos também se defenderam. Os
três argumentam que exercem
o direito de fiscalizar e nega-
ram a intenção de paralisar a
licitação, embora tenha sido
este o efeito direto das ações.

— São questionamentos
normais pois esta é a função
do vereador. A empresa que
atua hoje tem que ser fiscali-
zada e multada pela prefeitura
e não pela Câmara, porque é a
prefeitura que administra o ser-
viço — disse o vereador

Rodrigo.
Curiosamente, além dos

vereadores, as empresas Pedro
Antônio Ltda., Viação Santo
Antônio e Viação Pinheiral
também questionaram itens do
edital, alguns até semelhantes.

A prefeitura de Paraty diz
que a licitação é global, e não
por trechos, para que seja eco-
nomicamente viável para a
empresa vencedora e não cau-
se suspensão do serviço. So-
bre a publicidade, o município
informou que cumpriu as reco-
mendações do Tribunal de Con-
tas do Estado, publicando o
edital no prazo oportuno em jor-
nal com circulação estadual.

Fiscalização — Em nota
sobre os acidentes, a prefeitu-
ra afirmou que o Departamen-
to de Transportes do município
exigirá da empresa a substitui-
ção de todos os carros que
atendem a região de Trindade
e Patrimônio e informou que
mantém fiscalização de rotina
em todos os veículos.

FISCAIS da prefeitura vistoriam com frequência a frota de ônibus que atua na cidade

FOTOS: REPRODUÇÃO
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MAIS VALIA PARATY - A prefeitura de Paraty convoca os moradores para procurarem a secretaria do Ambiente e
Habitação e regularizarem seus processos do programa ‘Mais Valia’. O prazo limite agora é o dia 15 de setembro. Há casos
que exigem acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto. Mais informações pelo telefone (24) 3371-2572, das 9h às 16h. Tribuna Livre - De 15/8 a 4/9/17

Paraty

Almejar um emprego
mediante concurso
público foi, e ainda

continua a ser para muitos,
um ‘sonho de consumo’
como carreira profissional.
Observamos no país
inúmeros artigos, apostilas e
livros que se dedicam ao
tema e uma variedade de
cursos preparatórios para
concursos, ambientes
acadêmicos que se desti-
nam a contribuir para que o
estudante ingresse em
órgãos ou entidades gover-
namentais, seja na esfera
federal, estadual ou
municipal.

Para muitos, o esforço
para se tornar um
funcionário público se dá
pelos benefícios oferecidos
aos servidores de carreira,
tais como estabilidade no
emprego, aposentadoria
integral, possibilidade de
realizar novo concurso após
aposentadoria, acumulando
valores, licença prêmio e
outros. Além de benefícios
materiais, há aqueles que
também se sentem realiza-
dos em poder prestar auxílio
à sociedade através da sua
ocupação no cargo público,
contribuindo para mudar um
pouco as realidades em
nosso país.

A ideia de ser aprovado
em um concurso público  e
se tornar um funcionário
público efetivo ainda atrai
muita gente. Porém, apesar
das aparentes vantagens que
são muito difundidas na
mídia — especialmente
quando se deseja denegrir a
imagem do funcionalismo
público — há adversidades
desconhecidas por muitos,
que podem se tornar um
tormento para a perma-
nência no cargo e/ou para a
realização profissional como
servidor concursado.

Se você está investindo

Desafios de ser um funcionário público

(*) Primeiro Secretário do Sindicato dos Servidores de Angra dos Reis - Médico Voluntário
Presidente da Cruz Vermelha de Angra dos Reis - Cirurgião Geral e Médico do Trabalho

para ter sucesso neste campo,
deve pesar bem os dois lados
da moeda pois nada é perfeito.
Quem já é servidor público, o
que é o meu caso, também
enfrenta dificuldades, o que
acaba refletindo na qualidade
de vida e na qualidade do
serviço prestado à população.

Por exemplo, a falta de
estrutura adequada para
exercer uma atividade ou
executar a função a qual o
cargo público impõe, figura
entre as queixas mais comuns,
especialmente nas áreas da
saúde e da educação. Não é
fácil um médico atender
adequadamente a um paciente
sem a estrutura adequada.
Como médico do serviço
público, já passei por inúmeras
situações embaraçosas por
falta de material. Graças a
Deus todos se salvaram, mas
desfechos adversos poderiam
ter ocorrido.

Na esfera da educação,
como exigir progresso
educacional de uma turma que
frequenta uma sala com
infiltração, goteira e mesas e
cadeiras quebradas? Trabalhar
nessas condições tende a
adoecer o profissional, visto as
intermináveis cobranças por
resultados, da sociedade, do
governo e em alguns casos do
próprio profissional.

A falta de valorização
profissional do servidor é outra
grande responsável pela baixa
eficiência dos serviços públicos.
Além da questão dos recentes
atrasos no pagamento dos
salários, realidade vivida em
muitos municípios, são raras as

iniciativas que visam manter
seu quadro de funcionários
efetivos atualizado e
motivado. A instituição de
programas de educação
continuada para capacitar e
atualizar os profissionais
contribuiria para estimular
os trabalhadores e melhorar
seu rendimento, eficiência e
satisfação - refletindo na
qualidade do serviço
prestado à população.

Outro ponto que merece
destaque é o nepotismo, o
apadrinhamento político e a
hierarquia excessiva. Estes
fatores refletem negati-
vamente na atuação do
servidor concursado. De
maneira geral, apadri-
nhados políticos com pouca
(ou nenhuma) experiência
acabam sendo nomeados
para cargos hierar-
quicamente superiores aos
de servidores efetivos
experientes, emperrando o
serviço e criando um clima
desfavorável no ambiente
de trabalho.

A realidade na qual está
mergulhado o servidor de
carreira é cada vez mais
desfavorável. Como temos
comentado nas edições
anteriores, parece haver um
esforço premeditado dos
governos em extinguir a
classe dos servidores
públicos efetivos, consi-
derada um entrave à
perpetuação no poder de um
modelo de político muito
comum na maioria das
grande e médias cidades
brasileiras.

Pela quarta vez desde 2004, Paraty foi considerada a cida
de mais hospitaleira do Brasil. O levantamento é do Minis
tério do Turismo, fruto de uma pesquisa sobre hospitalida-

de feita com turistas estrangeiros que estiveram na cidade em
2016. Na avaliação, a cidade recebeu a nota máxima de 100%
dos turistas, perguntados sobre a acolhida dos moradores aos
visitantes. A notícia, claro, reforça Paraty como um dos destinos
turísticos mais importantes do Brasil.

— O paratiense vive do turismo e por isso ele recebe muito
bem. É motivo de orgulho sim, mas é também uma coisa muito
natural da cidade, do paratiense e de quem veio para a cidade
morar. Fiquei muito satisfeito porque demonstra o empenho da
cidade, cada vez valorizando a sua vocação turística — come-
mora Gabriel Costa, secretário de Turismo da cidade.

Desde que a pesquisa começou a ser feita, há 13 anos, Paraty
teve pelo menos quatro vezes, 100% de aprovação. O próprio
Ministério destaca que este é um feito único entre os destinos
brasileiros avaliados no mesmo período. Paraty foi a 10ª cidade
mais visitada a lazer no Brasil em 2016. A hospitalidade é um dos
quesitos da pesquisa de demanda internacional conduzida pelo
Ministério para orientar campanha de promoção da marca ‘Bra-
sil’ no exterior.

Sul — Claro que a cidade não figura sozinha entre as que se
destacam. Três municípios de Santa Catarina - Balneário Camboriú
e Bombinhas, empatados, além de Florianópolis – alcançaram a
segunda e terceira posições do ranking, com mais de 99,4% de
aprovação. No Rio de Janeiro, tiveram destaque as cidades de
Angra dos Reis (RJ) e Armação de Búzios (RJ), além de desti-
nos já consagrados como Foz do Iguaçu (PR), Manaus (AM) e
Porto Alegre (RS), que também se destacaram como bons anfi-
triões.

No ano em que sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016, a hospitalidade do Brasil como um todo foi bem avaliada
por 98% dos visitantes estrangeiros. Este foi, segundo o  Gover-
no federal, o melhor resultado do país desde 2010.

Paraty é a cidade mais
hospitaleira do Brasil,
segundo turistas

Pela quarta vez, cidade é destaque

TURISTAS estrangeiros participaram de pesquisa em 2016

ERRATA — O Tribuna Livre ERROU em sua última
edição, na matéria sobre o programa ‘Paraty, minha terra é
aqui’, da prefeitura de Paraty. Ao invés de 182 instrumentos
de concessão de uso entregues à população, como informa
a reportagem, o número correto são 600 benefícios até 2016
e outros 187 já concedidos este ano, segundo a prefeitura.
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DEFESA CIVIL - A Defesa Civil de Angra dos Reis está recadastrando os imóveis localizados em áreas consideradas
sob risco de deslizamentos ou alagamentos. A mobilização visa sobretudo a localidade Parque Mambucaba, onde pelo
menos 5.500 casas foram visitadas. O objetivo de atualizar dados é orientar ações de emergência em casos de temporais.

Devocional

"...Que fazem estes fracos?
Lhes será permitido oferecer

sacrifícios a Deus?" (Ne. 4, 1-2)

Jó foi um homem de Deus e fez
uma declaração quando sua atribula-
da esposa o perturbou: 'Amaldiçoa
esse Deus e morre!'. Ele lhe respon-
deu, apesar de todas as suas perdas:

'Deus me deu e Ele mesmo tomou de volta para si'.

Se tem algo que temos que entender é que casa, carro,
emprego, roupas, saúde, e até família, é Deus quem nos
dá, graciosamente. E devo Lhe devolver quando tiver que
ser. Porém, nós não podemos ser adorados. Só Deus deve!
Portanto, adoração genuína é uma escolha que cada ser
humano deve decidir dar ao seu Deus. Deus não me dá
adoração para eu Lhe devolver. É a única coisa que devo
Lhe dar, independente do que tenho ou deixo de ter: adora-
ção genuína. Os 'fracos' não entendem isso!

Canção: Marcus Salles - Até que Ele venha

Em leitura: "Deus conferiu a você a honra de ser
seu porta-voz."

(Cristão Contagiante; Hybels e Mittelberg, Ed. Vida)
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JACKIE VIANA com sua família celebrando o aniversário do Pr. Sérgio Andrade, em

sua igreja na Ilha do Governador (RJ). Ele é marido da Pra. Léa Mendonça que estará

no Chá de Mulheres realizado todo ano pela assessora, e que este ano será em outubro

A AD FRATERNAL com o Pastor William de Jesus

celebrou o 4º Aniversário do Conjunto Esperança Viva,

e entre os convidados, a cantora Cris Viana  e o

Ministério de Louvor do Pr. Dário Fagundes. Na foto,

com o pastor e a cantora, o guitarrista, Luís Carlos

JAMIL AFIF teve a alegria de ver sua família render-se a

Cristo na inauguração da Igreja à qual é membro, Projeto

Metanoia. Sejam todos bem vindos à família de Deus!

NUMA comemoração em comunhão com irmãos de igreja, Tiago Bertoldo (C)

celebrou aniversário. Dias depois, foi o dia de suas meninas gêmeas. Família especial!

Agenda
* Noite de Impacto. Rea-

lizado pela União de Líderes
do Pq. Mambucaba, na Co-
munidade Ev. Nação Santa,
na rua da Conquista (antiga
24), 15. Dia 25/08, 19h30,
com a presença de Salomão
do reggae e Pastor Jacinto
Manto. Inf. (24) 99995-3151.

*Congresso de Adoles-
centes Shekinah, dias 6 e 7/
09, 19h30, na AD Min.
Mambucaba. Pr.  Pres. Pau-
lo Barbosa e Pra. Eliza
Moreira. Tema: ‘Is. 30, 21b’.
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COLÉGIO NAVAL - Uma solenidade militar com a presença de muitas autoridades e desfile marcou o aniversário de 66
anos do Colégio Naval, em Angra dos Reis, no último dia 11. A instituição militar foi fundada em 1951 e hoje forma
estudantes interessados na carreira militar. Desde 2016, a unidade é dirigida pelo capitão de mar e guerra Fabrício Duarte. Tribuna Livre - De 15/8 a 4/9/17

PARA NOS AJUDAR A REFLETIR
“ Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo

que você mais quer na vida. Acredite. Lute.
Conquiste e acima de tudo, seja feliz”.

Esqueceram de mim
A Nova Angra está vivendo dias difíceis. Além de vários

buracos e até porcos espalhando lixo nas ruas, a unidade de
saúde Nova Angra I está sem anestesia na odontologia e o
campo de futebol com refletores queimados. Chiadeira geral.

Medo da violência
Os casos recentes de assassinatos e assaltos na cidade

têm deixado os angrenses apavorados. Semana passada, uma
jovem motociclista que fugia de tentativa de assalto, se perdeu
na estrada da Banqueta e feriu-se ao colidir com um poste.

Milton Rangel
O deputado estadual Milton

Rangel, líder do DEM na
Assembleia do Estado voltará
a Angra no próximo dia 7.  Par-
ticipará  de encontros com li-
deranças e andará nos bairros
da cidade. Bem vindo!

Nova direção
O Partido Humanista da

Solidariedade está sob nova
direção em Angra. O em-
presário do turismo Dudu
Miller será empossado como
dirigente da sigla na cidade.
O ato de posse será em se-
tembro com a presença de
autoridades do PHS no Rio.

De olho em Brasília
O secretário de Habitação

de Nova Iguaçu, Drigão, pode
disputar uma cadeira à Câma-
ra dos Deputados no ano que
vem. Seu grupo político está ani-
mado e ele deve responder ao
convite nos próximos dias.

Em Paraty
O presidente da Câmara de Paraty, vereador Santos Coquinho

(PHS), agradeceu à prefeitura na semana passada por atender
algumas indicações. No bairro São Roque, os quebra-molas fo-
ram sinalizados. Os motoristas sofriam com os baques que leva-
vam por não identificarem os redutores. Na Ilha das Cobras, a
secretaria de esportes sinalizou a quadra. A rapaziada que usa o
equipamento ficou bastante feliz. A população agradece.

Quanto buraco
Os moradores do Parque

das Palmeias ficaram bravos
com a equipe do Saae/An-
gra. A autarquia deu
sequência a uma obra de es-
gotamento sanitário iniciada
em 2012 e abriu vários bu-
racos nas vias do bairro. até
aí tudo bem.

O problema é que os bu-
racos estão abertos há mais
de 15 dias e com as chuvas
da semana passada, a lama
e poeira tomaram conta da
região. Teve gente que ficou
com o carro atolado e se
queixou nas redes sociais.
As providências já estão a
caminho, informa o Saae.

CIRÃO DA MASSA: O líder da juventude do PDT, Willian
Couto, esteve com o presidenciável Ciro Gomes em São
Luís (MA). O angrense representou o PDT local no
congresso da Juventude Socialista. Ciro foi ao evento
falar aos jovens do partido em sua pré-campanha

Parabéns
O pastor Miqueias, da

Assembleia de Deus Litoral Sul
em Angra, muda de idade no
sábado, 26. Um culto na
subsede do ministério na Vila
Campo Belo marcará a data.
Daqui meu abraço ao amigo, o
felicitando por esta primavera.

Fica a dica
A Nova Angra ganhou o

novo mercado ‘R e I’. Lo-
calizado na rua Silva Jardim,
271, o mercado está com
uma promoção imperdível:
cesta básica completa por
R$150. Vale a pena dar uma
passada no local.

Centro de oncologia
A vigilância sanitária do

Estado ainda não deu a li-
cença de funcionamento do
centro de oncologia da San-
ta Casa por falta de uma es-
tação de tratamento de es-
goto (ETE). A Irmandade diz
não ter dinheiro para obra e
a prefeitura até agora não se
prontificou ainda em ajudar.

Leite amigo
A rádio Nova Angra On e o

Movimento Angra pela Vida
lançaram a campanha ‘Leite
Amigo’. A ideia é arrecadar
500 litros de leite até 15 de se-
tembro, para famílias carentes.
Quem quiser doar e ajudar pode
ligar para (24) 3365-5136.

Marcelo Matos aproveitou a reuniao da comissao de
seguranca publica na Camara dos deputados para cobrar do
governo do estado mais atitude para seguranca de Angra

O BOMBEIRO Charles Maia
e a educadora Thaiane
Machado serão pais no início
do ano que vem. A gravidez
já está no quarto mês.
Daqui, meus votos de saúde
e que o bebê traga muitas
alegrias à familia
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CRECHES - Em audiência na semana passada, em Brasília, o prefeito de Angra, Fernando Jordão (PMDB), solicitou
a liberação de recursos do Ministério da Educação para a continuidade das obras de construção das creches públicas do
Campo Belo, Parque Mambucaba e Belém. O município espera receber cerca de R$ 195 mil para concluir os projetos.

Os comerciantes do
Centro de Angra
aprovaram a iniciativa

Liquida Angra, da Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL), para
alavancar vendas na véspera
do Dia dos Pais, 12. A expec-
tativa agora é pela realização

de mais atividades semelhantes,
com fechamento de ruas para
o comércio.

O primeiro Liquida Angra
atraiu famílias inteiras para as
ruas a fim de aproveitar as pro-
moções de produtos  e servi-
ços. Alguns com preços mais
baixos para despertar o interes-
se de quem queria comprar não
só o presente para os pais,
como também para consumo.

Durante todo o dia ainda
houve sorteio de prêmios, atra-
ções musicais e atividades gra-
tuitas para as crianças. Além da
CDL, participaram da iniciati-
va diversas secretarias munici-

pais, sob a coordenação da se-
cretaria de Desenvolvimento
Econômico.

Secretários municipais e o
próprio prefeito Fernando
Jordão (PMDB) foram às ruas
do Centro checar o sucesso da
iniciativa.

— Os comerciantes gosta-
ram, o retorno foi bom. Tanto o
comércio do Centro ficou feliz,
como quem veio fazer compras
ou aproveitar o sábado anima-
do na rua do Comércio — dis-
se Valter Ornellas, presidente
da CDL Angra, que admitiu re-
petir o evento ainda esse ano,
até mesmo nos bairros.

Promoções nas lojas e programação na rua atrairam consumidores na véspera do Dia dos Pais

Comerciantes aprovam o ‘Liquida Angra’

AUTORIDADES foram conferir promoções do evento

TITI com a empresária

Conceição de Souza

Carreta escola de gastronomia
oferecerá cursos gratuitos
Unidade móvel ficará em Angra por quatro meses

Prefeito faz alegria das crianças

Durante a caminhada pelo comércio do Centro de An-
gra no sábado, 11, o prefeito Fernando Jordão foi bas-
tante assediado, sobretudo pelas crianças. Foram muitas
fotos, apertos de mão e abraços. Essa pequena era só
alegria e fez cara de felicidade no colo do prefeito.
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Apartir de setembro e
pelos próximos quatro
meses, angrenses inte-

ressados em gastronomia e ser-
viços associados têm uma boa
oportunidade de buscar profis-
sionalização de forma gratuita.
Por meio de uma parceria en-
tre a prefeitura e o sistema
Fecomércio/RJ, já está na ci-
dade a carreta Escola de
Gastronomia do Senac.

Diversos cursos serão ofe-
recidos gratuitamente à popu-
lação. A carreta  ficará estaci-
onada na avenida Júlio Maria,
entre o aterro do Carmo e a
delegacia, no Centro.

Cursos — As inscrições
dos interessados serão feitas
nos dias 22 e 23 de agosto e

depois nos dias 20 e 21 de se-
tembro. Serão 16 alunos por tur-
ma, totalizando 252 vagas.

Os cursos oferecidos serão
de: preparo de saladas, doces
para festa, salgados para festa,
fabricação de massas, base de
confeitaria, garçom e pizzaiolo.

Os interessados devem se
dirigir diretamente à carreta
munidos de documentos de

identidade (RG e CPF) e com-
provante de residência. Qual-
quer pessoa acima de 16 anos
pode se inscrever. Apenas para
o curso de garçom exige-se ida-
de acima dos 18 anos.

As aulas serão em dois tur-
nos (manhã e tarde) a partir do
dia 4 de setembro. Pela manhã,
das 8h ao meio-dia e à tarde
entre 13h às 17h.

DIVULGAÇÃO / PMAR

VEÍCULO ficará no Centro de Angra dos Reis
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POP/ROCK ANGRENSE NA INTERNET - A banda angrense Moeda Paralela lançou no último dia 18 de agosto, o
seu primeiro EP do quarteto, intitulado ‘Rock Caiçara’. As nove faixas, que foram produzidas por membros do próprio
grupo, já estão disponíveis no canal YouTube. É só acessar e curtir o som dos rapazes, que merecem todo o sucesso. Tribuna Livre - De 15/8 a 4/9/17

Cultura

As bancas da

minha vida

(*) E-mail para a coluna: jornalismo@tribunalivreangra.com.br

PARE (para ler)

OLHE (para a tela)

ESCUTE (o som)

Engraçado como certas coisas influenciam nossos ca-
minhos de uma forma que só conseguimos entender
depois de algum tempo, com o distanciamento ne-

cessário. Aquilo que era aparentemente desimportante pas-
sa a ser percebido de uma maneira diferente, especial até.
No meu caso, são as bancas de revista que se encaixam
nessa afirmação.

Desde muito jovem frequento esses locais. Primeira-
mente, acompanhado pelos pais, descobri as histórias da
Turma da Mônica e aquelas do universo criado por Walt
Disney. Das primeiras, meu personagem predileto era
Cebolinha, o garoto que trocava o R pelo L; das segundas,
divertia-me com as aventuras de Huguinho, Zezinho e
Luizinho, sobrinhos do Pato Donald.

Ali pelos 9, 10 anos, os super-heróis da Marvel e da
DC Comics apareceram na minha vida, por meio de uma
banca instalada perto do Posto Texaco, entre as ruas Pre-
feito João Galindo e Coronel Carvalho, em Angra. As tra-

mas oferecidas pelos
gibis passaram a ser mais
elaboradas, e os univer-
sos onde viviam aqueles
personagens, mais com-
plexos.

Minha gana por aque-
le tipo de produto era tão grande que eu tinha um “crediário”
naquela banquinha cujo trajeto de casa até lá era feito por
mim em uns 20 minutos num dia normal... E em 10 quando
existia a possibilidade de pegar algum título novo. Capitão
América, Batman, Conan, o Bárbaro, Homem-Aranha...
Amava todos.

No começo da adolescência, já explorando outras leitu-
ras, comprei minha primeira edição da revista de música
Bizz na Coliseu, misto de distribuidora de revistas e banca
“cinco estrelas”, no Centro. Em dias bons, você encontra-
va cinco, seis exemplares que faziam seus olhos brilha-
rem. A caminhada até o local, por um corredor longo e
espaçoso, já estimulava a imaginação. Um prazer simples
e arrebatador.

Cinco anos morando no Rio de Janeiro e há dez viven-
do novamente em Angra, a banca da minha vida, agora,
fica ali na Praça Lopes Trovão. Comandada inicialmente
pelo simpático Ademir, oferecia uma boa variedade de pu-
blicações, além de conquistar pela capacidade de o dono
gravar as preferências do cliente. “Já chegou a Piauí!”,
ele dizia, ao me avistar.

Esses locais abarrotados de volumes, palavras, dese-
nhos e fotos sempre serão, para mim, como oásis
intransponíveis às péssimas influências deste mundo louco
e cruel. Claro que nem tudo pode ser aproveitado e que
devemos manter os olhos abertos. Ainda assim, a banca
de revistas continua sendo a minha revendedora oficial de
passagens para um lugar não apenas de sonhos e fantasia,
mas um local melhor para se viver.

O livro “Meninos em fúria”, de Marcelo Rubens Paiva e Clemente
Tadeu Nascimento (Alfaguara). O escritor responsável pelo best-
seller “Feliz Ano Velho” se junta a uma das maiores personalida-

des do Punk Rock brasileiro, na intenção de escrever, a quatro mãos, um
relato de uma época romântica e conturbada. O ponto de partida do livro é
o ano de 1982, quando um estudante paraplégico da Escola de Comunica-
ções e Artes da USP faz amizade com um músico amador que passa a sua
mensagem através de canções simples e raivosas. Tocante e divertido

O filme “Dunkirk”, de Christopher Nolan (2017). Usando como pano
de fundo a história real de uma operação para resgatar mais de 300
mil soldados aliados de uma cidade cercada por nazistas, na Fran-

ça, durante a Segunda Guerra Mundial, Nolan entrega ao público um longa
que não deixa o espectador relaxar por um segundo sequer. A tensão da
obra é sublinhada por uma trilha sonora que promete deixar a mais calma
das pessoas a ponto de explodir – sem a necessidade, vale lembrar, da
utilização de bombardeios. Um “filme-tragédia de guerra”.

O disco “Mundo Ficção”, de Chris Fuscaldo. Jornalista de mão-
      cheia, a pesquisadora Chris Fuscaldo mostra que também sabe
       soltar a voz com elegância e qualidade num álbum de 12 canções

influenciadas por Pop, Rock e Tango. A faixa de abertura, que dá nome ao
disco, a regravação de “Você não serve pra mim”, de Renato Barros –
imortalizada por Roberto Carlos – e o quase Reggae “Enigma”, parceria
de Fuscaldo com Hyldon, um dos grandes nomes do Soul brasileiro, são os

destaques de uma obra que agrada pela simplicidade e bom gosto.

Quem está de sede nova é o Ateneu Angrense
de Letras e Artes. A partir de agora, a entidade
funciona em uma grande parte do salão de expo-
sições da Casa Larangeiras, no Centro de Angra.

Parabéns e muitos anos de vida à Casa de
Cultura Poeta Brasil dos Reis! Na sexta-feira
agora, 25 de agosto, o espaço, fruto da luta do
movimento cultural da cidade, completa 32 anos.

14 de agosto a 15 de setembro – A exposição “A arte e sua história” segue em cartaz
no Convento São Bernardino de Sena, no Centro da cidade. No cardápio, peças antigas
que contam a história de Angra dos Reis. Entrada gratuita. Horário: das 9h às 17h com
intervalo para o almoço das 12h às 14h.

Até o dia 3 de setembro – Os trabalhos artísticos dos alunos da rede pública com altas
habilidades / superdotação seguem em exposição no salão Felício D’andréa Neto, no Cen-
tro Cultural Theophilo Massad. São produções em tinta acrílica sobre tela e grafite sobre
papel com técnicas mistas. Entrada gratuita.

25 de agosto, sexta-feira, às 15h e às 18h – O projeto Cineclube Cederj, que acon-
tece na sala de vídeo do Centro Cultural Theophilo Massad, no Centro de Angra, neste mês
oferece três opções de filmes – “Alice no País das Maravilhas”, “Má Educação” e “Julieta”.
Para completar a programação, o filme mais votado pelo público será exibido em duas
sessões. Entrada gratuita.

27 de agosto, domingo, das 14h30 às 20h – O projeto Juntos & Mixados, que reúne
diversos DJ’s do município sempre em prol de uma causa nobre, desembarca dessa vez em
Mambucaba – no estacionamento da Igreja Nossa Senhora do Rosário – para arrecadar
itens de higiene pessoal, limpeza e material escolar destinados à entidade APAE de Angra,
que trabalha com crianças especiais. Entrada gratuita.

AGENDA “CERTIN”
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ONG VIVA RIO - A prefeitura de Angra e a ONG Viva Rio, que atua na capital, estão debatendo uma parceria visando
criar uma rede de proteção social nas comunidades da cidade, sobretudo as mais carentes. A ONG já atuou em outros
municípios e em Paraty integra o projeto ‘Viva Paraty 3.0’, que tem ações para redução da violência armada na cidade.

Areligião é uma for
ma de conexão com
o Divino. No caso,

Deus, Jesus...
Pelo ponto de vista de que

Deus é o Pai.... Por que bus-
car o Pai na dor?

Diferente de muitas reli-
giões, nessa tenda não tenho
interesse em pessoas que
buscam a fé pela dor. Elas
não entendem o sentido da
vida e relutam a entender
que vivemos consequências
de atitudes erradas, seja
consciente ou inconsciente.

Buscar a fé dói. É um
confronto a si mesmo. É
olhar a vida de outro ângulo.

Há religiões que defen-
dem que só serão aceitos ao
Reino aqueles que aceitarem
Jesus como único Salvador.
Já eu, tenho convicção de
que serão salvos aqueles que,
em vida, forem de utilidade
divina. Desprendidos de lei-
tura bíblica ou kardecista,
porém atuantes em compor-
tamentos de verdadeiros fi-
lhos de Deus.

Quando o assunto é ‘tra-
tamento espiritual’, cada in-
divíduo é único. No meu pon-

No mês dos Pais,
peço respeito ao
Pai maior JESUS

(*) Escolha o próximo tema: fonseca_izabel@yahoo.com.br

to de vista não existe fórmula,
experiência de outros para a
vida de um ser. Cada um tem
seu caminho, sua história, de-
safios, medos, seus nós, an-
gústias e marcas na alma.

Mas, se não tenho interesse
em pessoas que chegam na dor,
de que é composta minha ten-
da? De onde saíram essas mais
de 100 pessoas que estão dire-
ta ou indiretamente ligados nes-
sa energia que emana aqui?
Então... Vamos lá.

Como vejo a espiritualidade
como medicina da alma e do
espírito, não se vê na medicina
um médico que procure o paci-
ente. São os pacientes que pro-
curam o consultório, e o fazem
mediante sintomatologia clínica.

Na espiritualidade não é di-
ferente. Gosto e me sinto atra-
ída por aqueles que me procu-
ram quando sentem que algo
está fora do controle, e que, di-
ferente dos demais, têm cons-
ciência de que tem uma força
interior. A força que não per-
mite que percam a fé e a cer-
teza de que vão vencer.

Isso para mim é muito for-
te. Me motiva e impulsiona.
Atitude e entendimento de que

a saída está dentro de si e não
em alguém específico.

Diferente daquele que vai a
um templo religioso, ouve tre-
chos bíblicos, palestra etc. ape-
sar de reconhecer que isso toca
a alma, a pessoa chora, mas, é
comprovado científicamente
que chorar alivia a dor. Alivia a
dor, porém não cura a ferida.

Continuando a comparar
religião com medicina, e ado-
rando essa comparação, afirmo
que remédios homeopáticos não
curam infecção. Sendo assim
cabe ao paciente decidir se
quer a cura ou quer passar a
vida a base de gotas homeopá-
ticas balsâmicas.

Que cada um pense no que
quer ouvir quando o assunto é
religião. Palavras duras são re-
novadoras. E esse é um ingre-
diente e diferencial para o re-
sultado dessa tenda. Das pala-
vras duras que vem a cura. É
como aquela injeção, aquele
remédio ruim, que causam até
reações, como a quimioterapia,
porém tem fundamental impor-
tância para a cura.

Então meus amigos, pensem
na sua religião, reflitam sobre
isso. Quero que se perguntem
até que ponto estão no cami-
nho da salvação ou a caminho
do abismo. Na fé não deve exis-
tir obrigação, sacrifício, falar
uma coisa e agir de outra for-
ma. Fé é amor e doutrina, e o
entendimento do diagnóstico é
o que liberta.

Aqui não tem aglomeração.
Não se misturam energias.

Cada caso é um caso e é trata-
do individualmente. Aqui a do-
ação espiritual, e quando escre-
vo isso falo de espiritual mes-
mo e ‘não financeira’ vem de
forma leve. Quando a pessoa
entende que assim como en-
controu ajuda, outras pessoas
vão precisar dela. Pois essa é
a LEI DA VIDA. Hoje você
precisa, amanhã alguém vai
precisar de você. E quando fa-
zemos uma  corrente todos vêm
com vontade de ajudar. Isso
também muito me alegra.

Para terminar vou deixar
mais uma reflexão...

Olhando Deus, Jesus como
pai, e olhando o pai e mãe car-
nal, humano, ser vivente...

Como você se sentiria se seu
filho viesse a ti chorando, deses-
perado, baleado,  ensanguen-
tado? O filho que não te ouviu
quando você lhe mostrou a vida?
Pois Deus Pai nos mostra diari-
amente muitas coisas e nós fin-
gimos que não enxergamos. Há
aqueles que acham que é coisa
da cabeça, e aqueles que des-
prezam um anjo que o próprio
Deus enviou como mensageiro.

Qual pai e mãe deseja ver
que seu filho chegou ao fundo
do poço para entender que pre-
cisa respeitar a Lei da Vida?

Não aceite a fé sobre lágri-
mas. Aceite a Fé pelo ENTEN-
DIMENTO.

E se você chegar numa igre-
ja e ouvir um pastor perguntan-
do... Quem aceita Jesus como

o único salvador?... Lembre-
se que seu nascimento por
si só, foi o ato em que Jesus
lhe escolheu. Nascer é uma
dádiva!

Escolher Jesus é muito
maior que frequentar uma
igreja.

Aceitar Jesus é um ato
diário. Acima de tudo um
renascimento em Cristo.

Há quem nos chame de
‘macumbeiros’. Mas os es-
píritas usamos branco.

Falam sobre incorpora-
ção como possessão, mas
acham natural que alguém
seja usado pelo Espírito San-
to. Falam sobre falsos pro-
fetas, julgam os videntes,
mas lá na mesma igreja tem
um ministério de profecia. Já
ouvi falarem... JESUS
MANDA TE DIZER... mas
se conectam como?

A incorporação não é
uma possessão. É uma par-
ceria! Possessão é quando o
espírito entra forçadamente
no indivíduo, tomando a for-
ça e o controle do corpo. In-
corporação é uma parceria
na qual o espírito, com per-
missão, usa o médium como
uma ferramenta de ajuda e
evolução. Escrevo de evolu-
ção na íntegra e não em
reincindencia.

Ainda no mês dos Pais eu
peço respeito ao Pai maior.
Eu digo NÃO À INTOLE-
RÂNCIA RELIGIOSA!

Interior também precisa de paz
COMPROMISSO COM O RIO DE JANEIRO

O empenho do depu
tado federal Marce
lo Matos (PHS/RJ)

para enfrentar a violência
crescente no Estado do Rio
de Janeiro é diário. Depois
de algumas importantes vi-
tórias, como a vinda das For-
ças Armadas para o estado
e as operações especiais da
Polícia Rodoviária Federal,
por exemplo, ele agora tam-
bém cobra mais atenção
para as cidades do interior.

Na semana passada, o

parlamentar aproveitou reunião
da comissão de Segurança Pú-
blica e combate ao crime orga-
nizado da Câmara dos Deputa-
dos para fazer um apelo.

— Peço ao governador que
reveja o projeto das Polícias
Pacificadoras (UPPs) e deslo-
que homens para o interior do
Rio, que também vive em cli-
ma de guerra, graças à migra-
ção de bandidos. O caso da tu-
rista inglesa em Angra dos Reis
apenas serviu para expor inter-
nacionalmente uma situação

que é vivida por todos naquela
região — disse o deputado.

Marcelo Matos credita à
migração de bandidos da capi-
tal, o aumento dos índices de
violência em regiões antes
aprazíveis, muita delas com
grande potencial turístico. Só no
ano passado, foram nada me-
nos que 94 homicídios em An-
gra, sendo 76% deles com ar-
mas de fogo. O mesmo proble-
ma vivem as cidades
vizinhascomo Mangaratiba,
Paraty, Itaguaí e Rio Claro.

— Sei que a missão de de-
ter a violência no Rio é imensa
e são muitos os focos a com-
bater. Mas famílias perderam a

sua paz, pessoas estão mor-
rendo. E não podem esperar
mais — desabafou Marcelo
Matos.

DEPUTADO citou caso de turista baleada em Angra
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IMÓVEIS - ALUGUEL

IMÓVEIS - VENDA

Ofertas da MM IMÓVEIS
Tel.:  (24) 3367-2021

Plantão: (24) 99903-8088

BALNEÁRIO – RUA ALMIRANTE
BRASIL  –  EDIFICIO AMANDA -
Apartamento com 2 quartos (sendo 1
suíte), sala, cozinha com área de serviço
integrada, banheiro social, garagem
coberta e área de lazer.

CAIS DE PEDRA – VILA VELHA -
Casa  triplex com 2 quartos, (sendo uma
suíte), sala, cozinha, área de serviço,
espaço gourmet com churrasqueira e
forno a lenha. MOBILIADO. Consulte-
nos para saber mais.

PARQUE DAS PALMEIRAS -
Apartamento com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro social e garagem. Todo
Mobiliado

PARQUE DAS PALMEIRAS -
Apartamento com 3 quartos (1 suíte),
sala de jantar e estar, banheiro social,
cozinha americana, área de serviço e
varandão.

RIBEIRA – Casa com 2 quartos, salão,
cozinha ampla, lavabo, banheiro, área
de serviço, quintal, churrasqueira e
garagem.

RIBEIRA – Casa com 3 quartos, 2 salas,
copa/cozinha, 2 banheiros, chu-
rrasqueira, quintal e garagem. Consulte-
nos para saber mais.

Ofertas da MM IMÓVEIS
Telefone (24) 3367-2021

Plantão: (24) 99903-8088

CENTRO - Prédio tombado pelo
INEPAC, e restaurado em 2000. Área
de construção de 528,90m2 distribuído
em dois pavimentos com frente para
duas ruas.

CAMORIM GRANDE - Casa duplex
com sala, 2 quartos, cozinha, área de
serviço e 2 banheiros.

CAMORIM - Casa com terreno
aproximado 450,0m2 de construção em
3 andares. # quartos amplos, salão, copa/
cozinha americana, 2 banheiros e
garagem ampla.

PRAIA DO JARDIM I – Apartamento
de 2 quartos, sala ampla, cozinha
americana, banheiro social, área de
serviço e varandão.

PARQUE DAS PALMEIRAS –
CONDOMÍNIO MATA ATLÂNTICA
- Casa duplex de 2 suítes, sala ampla em
2 ambientes, escritorio, cozinha, área
de serviço, lavabo, varandão, forno a
lenha e garagem. Consulte nosso preço.

PARQUE DAS PALMEIRAS -
Apartamento com 2 quartos (1 suíte),
sala, cozinha, área de serviço e banheiro
social. Consulte-nos para saber mais e
ver outras promoções.
PIER 101 - Apartamento 3 quartos (2
suítes), sala ampla, cozinha planejada,
área de serviço com banheiro de
empregada. Frente para o mar.

PRAIA DA TARTARUGA – PONTA
LESTE – Casa com 5 suítes, ampla sala
em 2 ambientes, salão de jogos, cozinha,
sauna e piscina.

PRAIA DA ESPIA – PONTA LESTE –
Casa/ Pousada  terreno com 3.300,0m2,
área de construção com 845,0m2
distribuída em casa de caseiro, casa
principal e pousada. Consulte-nos pelo
telefone (24) 3367-2021.

ANUNCIE AQUI
LIGUE (24) 99991-2160

É mais barato do que você
imagina  e seu cliente vai ver.

Curta a página Tribuna Livre nas redes sociais. Acesse facebook.com/tribunalivredeangra e acompanhe nossas postagens

Sala - Quarto - Cozinha -
Banheiro - Área serviço
R$ 600,00 - Na Enseada

Tel.: (24) 3377-1076 c/ Walnir
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ARTE SACRA - O Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis ganhou 20 novas peças doadas pela Irmandade de São
Benedito. Parte dos materiais são oriundos dos séculos XIX e XX e integrarão futuras exposições no local, no Centro da
cidade. Entre as doações estão crucifixos, vestes religiosas, imagens e castiçais usados nos rituais religiosos católicos.

Em continuidade às estórias de mulheres negras, es
crevo hoje sobre Elice. Jovem com 23 anos, formou-
se em Cinema na Pontifícia Universidade Católica

do Rio Grande do Sul (PUC-RS), no último sábado, 19 de
agosto. Numa bela cerimônia, naquela tarde com quase 500
pessoas presentes à solenidade de graduação dos cursos de
publicidade e propaganda e também do curso de cinema.
Elice foi oradora da turma, com uma eloquência que surpre-
endeu e encantou todos, com um oratória profunda e eficaz,
que ao terminar arrancou gritos e elogios da plateia, que a
aplaudiu de pé.

Elice é a primeira das quatro filhas do casal Almir e
Cristina Moraes. Nascida aos 24 dias do mês de agosto de
1993, na Clínica Santa Bárbara, em Botafogo, no Rio de
Janeiro. O seu nascimento trouxe grande alegria para toda
família. Foi ensinada a ler aos cinco meses de idade por
seus pais, num método americano de alfabetização para bebês
criado em 1963. Quando começou a falar já sabia ler. A
vizinhança toda é testemunha pois lia os nomes de todos
amigos e vizinhos com apenas um aninho.

Com um ano e meio vai para a escola Santa Luzia de
Marilac, onde cursa o maternal I e II e o Jardim I. Aos três
anos já escreve. Aos 4 anos vai cursar a classe de alfabeti-
zação no Colégio Osvaldo Afonso, em Angra. Sua menor
média foi 94. Quando terminou a CA, lia até a Bíblia e vai
cursar aos 5 anos a segunda série do ensino fundamental
(hoje o 3º ano). De volta aos 6 anos para o mesmo Osvaldo
Afonso, ali fica até os 11 anos quando termina o Fundamen-
tal II. Faz concurso para o CEAV para o curso de formação
de professores e é aprovada para fazer o curso normal com
apenas 12 anos.

Termina o ensino médio aos 14 anos e ingressa na Fa-
culdade de direito  aprovada em 6º lugar no Centro Univer-
sitário de Barra Mansa (UBM). Destacou-se no curso e
apesar da tenra idade sempre aprovada com boas notas.

Aos 17 anos cursa administração de empresas no
CEDERJ, aprovada com 12º lugar. Com 18 anos vai dar
aula no Wise Up e tem como alunos médicos, advogados
etc. Aos 20 anos muda-se para Porto Alegre e vai cursar
cinema aprovada na PUC com 2º lugar. Foi aluna com ex-
celência. Fazendo jus ao diploma recebido no sábado pas-
sado. Elice Moraes é mulher negra que faz a diferença.
Num espaço que tem cor, ela sobressaiu em meio a todos os
65 formandos brancos. Parabéns filha amada!

Coletivo
Mulheres Negras
Winnie Mandela

INFORME PUBLICITÁRIO

(*) Dra. Cristina Moraes

Elice Moraes

Homenagem às mulheres negras

Por iniciativa do vereador
Helinho (PSB), a Câma
ra Municipal de Angra

dos Reis realizou sessão sole-
ne para homenagear as mulhe-
res negras. O evento foi no úl-
timo dia 9, em comemoração à
passagem do dia internacional
da Mulher Negra Afro-Latina
e Afro Caribenha, em 25 de ju-
lho.

No Brasil, o dia nacional da
Mulher Negra e Tereza de
Benguela também é comemo-
rado em julho. Também de au-
toria do vereador Helinho, a

data municipal é a mesma.
Durante a sessão, o verea-

dor fez justa homenagem àque-
las que são muitas vezes des-
prezadas pela sociedade, home-
nageando as que mais se des-
tacaram com prestação de ser-
viços à comunidade angrense.
Além de outros vereadores,
também participou do evento a
a primeira-dama do município,
Célia Jordão.

A palestrante da noite foi a
professora e doutora, Cristina
Moraes, que percorreu em sua
fala, um histórico da situação da

mulher negra no Brasil e em
Angra.

Cristina destacou que a ci-
dade ainda não tem ainda uma
política de saúde adequada a
esta parcela da população e
sugeriu leis específicas a este
grupo da população. A
palestrante ressaltou a neces-
sidade da criação efetiva do
conselho municipal da Igualda-
de Racial, aprovado em 2015.

Célia Jordão prometeu rea-
lizar em breve, a conferência
municipal da Igualdade Racial
e criar o conselho local.
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MEDICAMENTOS - A prefeitura de Angra acaba de concluir a aquisição de 815 tipos de medicamentos e insumos
para pacientes da rede pública. O processo começou em fevereiro e agora a prefeitura espera começar a receber os
medicamento antes do fim de agosto. O município investirá cerca de R$ 3,5 milhões em remédios nos próximos 12 meses. Tribuna Livre - De 15/8 a 4/9/17

Enfim, ocorre o vestibular do
curso de medicina em Angra

Após quase 4 anos de es
pera começou, enfim, o
curso de medicina em

Angra dos Reis. No sábado,  19,
o  próprio prefeito angrense,
Fernando Jordão (PMDB), foi
ao campus da universidade
Estácio de Sá, em Jacuecanga,
acompanhar a entrada dos pri-
meiros 400 candidatos às 55
vagas da primeira turma. Se-
gundo Fernando, a faculdade
de Medicina em Angra é a rea-
lização de um sonho.

— - Estou muito feliz. É a
realização de um sonho antigo
que terá inúmeros benefícios
indiretos para Angra, com
melhorias nas áreas de educa-
ção, na saúde e também na ge-
ração de oportunidades. Deve-

Prefeitura busca mais
recursos para financiar
a saúde em Angra

Para enfrentar o desafio de sustentar a grande rede de as
sistência em saúde de Angra, o prefeito Fernando Jordão
(PMDB) teve nova audiência em Brasília, na semana pas-

sada, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Jordão foi bus-
car recursos, em especial para as unidades de Pronto Atendi-
mento (SPA’s) da cidade. Atualmente são seis unidades em fun-
cionamento 24h.

O prefeito esteve acompanhado do secretário de Governo,
Venissius Barbosa, e tratou da habilitação de serviços de urgên-
cia e emergência do município para o repasse de recursos de
custeio à prefeitura.

— Entendemos que as nossas unidades SPA’s podem ser en-
quadradas como UPA’s pelo ministério. Se conseguirmos isso,
podemos aumentar os investimentos com recursos do governo
federal. Temos 90% de chance de conseguir pois os números de
atendimento destas unidades justificam isso — explicou Veníssius
ao Tribuna Livre.

A prefeitura já cadastrou a solicitação de recursos  e habilitou
junto ao ministério as unidades SPA do Centro, Jacuecanga, Fra-
de, Parque Mambucaba e Abraão e ainda qualificou o serviço de
SAMU ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para re-
ceber mais investimentos. A expectativa é receber até R$ 8 mi-
lhões por ano.

mos comemorar — exaltou
Fernando.

A Estácio está funcionando
desde 2013 numa área contígua
ao Polo Universitário Professor
Jair Travassos, que no passado
eram os alojamentos do antigo
estaleiro Verolme. Em entrevis-
ta ao Tribuna Livre, o prefei-
to lembrou que no início dos
anos 2000, foi acertada a deci-
são de desapropriar os imóveis
para instalar os campus do
Cederj e da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF).

O vestibular, segundo a uni-
versidade, atraiu candidatos de
vários estados, com destaque
para São Paulo, Paraná, Minas
Gerais e até Goiás, além, é cla-
ro, de várias cidades do interior

do Rio de Janeiro.
  Dos 429 inscritos, 49 são

angrenses que se candidataram
às seis vagas para bolsas inte-
grais. Entre eles estava o jovem
Danilo de Oliveira, 18, morador
em Jacuecanga.

— A medicina é o meu so-
nho. Estudei muito e estou oti-
mista quanto a passar no vesti-
bular e fazer a faculdade que
eu sempre quis, em minha ter-
ra, perto de minha casa, da mi-
nha família e de meus amigos.
— disse o angrense.

A Estácio prevê a divulga-
ção e confirmação dos resulta-
dos em até 10 dias. A aula inau-
gural do curso será no dia 4 de
setembro.

Angra dos Reis e Três Rios
foram as duas únicas cidades
do Estado autorizadas pelo Mi-
nistério da Educação a abrirem
cursos de medicina este ano. A
escolha dos municípios benefi-
ciados começou em 2014 e só
foi concluída de fato no primei-
ro semestre deste ano, quando
enfim, o governo federal con-
firmou as universidades
selecionadas.

Pelo menos três professores
angrenses, com doutorado ou
mestrado, estão entre os 45 pro-
fissionais contratados para as
primeiras aulas, com previsão
de formatura para 2024.

Aulas na unidade começarão no dia 4 de setembro

PARA PREFEITO, medicina é a realização de um sonho

Anota destoante das
c o m e m o r a ç õ e s
pelo início do curso

de medicina em Angra dos
Reis foi a prisão de duas pes-
soas acusadas de tentarem
fraudar o vestibular.

Dois rapazes foram pre-
sos em flagrante no sábado,
19, retirados do local das pro-
vas e conduzidos para a 166ª
DP em Angra dos Reis. Um
jovem foi acusado de estar

Polícia prende dois
candidatos por tentativa
de fraudar o vestibular

fazendo a prova em nome de
outra pessoa, usando uma car-
teira de identidade falsa. Ele foi
preso em flagrante pelos crimes
de uso de documento falso fal-
so e estelionato. E ficou preso
por não ser possível pagar fian-
ça.

Já outro candidato foi con-
duzido após um fiscal e segu-
ranças do concurso constata-
rem que ele usava um aparelho
do tipo ponto eletrônico com um

transmissor (foto). Também
foi autuado em flagrante por
fraude e liberado após paga-
mento de fiança.

A Polícia Civil ainda está
investigando o caso mas, até
o fechamento desta edição,
não havia risco de anulação
do vestibular, que seguirá
com o calendário previsto no
edital.

MINISTRO da Saúde (E) prometeu ajudar o município
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NERDS - Em outubro está prevista a primeira edição do evento ‘Angra Comics & Games’, destinado ao público nerd.
A programação prevista para os dias 5 a 7 de outubro será no Teatro Municipal de Angra e prevê exposição, oficinas,
painéis, palestras, bate papo, campeonato de games e muito mais atrações. A expectativa é de bom público da região.

‘Feito Café’ inicia fase de divulgação de composições próprias

Banda angrense estreia o
clipe de seu primeiro álbum

Festa do Peão terá
Bonde do Forró
no GDV, em Angra

O clube GDV, em Jacuecanga, recebe entre os dias
 30 de agosto a 3 de setembro, a Festa do Peão de
Angra dos Reis. O evento é iniciativa da MA Pro-

duções e tem como grande atração a banda Bonde do Forró
(foto), que se apresentará no dia 1º/9.

A festa começa nos dias 30, 31 e 3 com entrada em troca
de um quilo de alimento não perecível. Nesta noites haverá
show gospel com Catarina Santos e moda universitária com
a banda Pegada Firme. No dia 1º, além do Bonde do Forró,
está prevista apresentação de Nilsinho dos Teclados e ban-
da. No dia 2, show principal com Thiago Oliveira e a dupla
Sandro Santos e Miguel. Fechando a programação, no dia 3

de setembro, apresenta-
ções de Rodrigo Gavi e

Dado Viana.
Além dos show

haverá rodeio e
apresentações.

Os ingressos
para os dias 1º e 2
estão sendo vendi-

dos em vários pontos
da cidade a apenas

R$ 20 (1º lote).

Abanda angrense Feito
Café acaba de divulgar
esta semana na

Internet, o clipe de seu novo
single, que conta com a partici-
pação do guitarrista Miguel
Bestard (da banda Suricato). O
vídeo mostra um lado bucólico
da canção, com foco nas coi-
sas simples da vida. A Feito
Café é hoje um sexteto, que
originalmente surgiu como um
duo entre o violonista e compo-
sitor Hugo Oliveira (colunista do
Tribuna Livre) e sua esposa,
a cantora Lê Pacheco.

Agora somaram-se ao gru-
po Marcos Vinicius (baixo),
Humberto Ramos (teclados),
Raphael Mello (bateria) e Jefte
Maia (guitarra). Para esta can-
ção em especial, o guitarrista
Bestard, da Suricato, ficou res-
ponsável pelas guitarras - em-
bora não participe do clipe.

O vídeo lançado esta sema-
na, que pode ser encontrado no
YouTube (https://youtu.be/
a2qooYTouu4) conta a histó-
ria da própria banda - mas não
apenas. Duas tramas distintas
se entrelaçam. Uma delas re-
trata como a Feito Café se for-
mou, começando pela parceira
do casal e seguindo com a for-
mação do grupo e a vontade de
divulgar suas canções. Já a se-

gunda história acompanha uma
dupla de músicos andarilhos,
que mora em uma Kombi e ga-
nha a vida vendendo instrumen-
tos musicais mágicos (como
reza a lenda).

O vídeo inaugura novo mo-
mento para a banda, em que
começa a divulgar suas can-
ções autorais. E com ele vem
uma série de desafios - como o
próprio clipe mostra.

FEITO CAFÉ nasceu com o casal Lê e Hugo Oliveira
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ACIDENTE - Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em uma batida de carro no domingo, 13, na
altura do bairro Itatinga, em Paraty. Um dos veículos envolvidos chegou a pegar fogo após a colisão. Dois feridos foram
encaminhados à unidade SAMU na região e outros dois ao hospital municipal de Paraty. A vítima fatal morreu no local. Tribuna Livre - De 15/8 a 4/9/17

Polícia

Após adesão a programa
estadual, Angra pretende
contratar mais policiais

Aadesão da prefeitura de Angra dos Reis ao Programa
Estadual de Integração na Segurança, mais conhecido
como PROEIS, permitirá ao município efetuar a

contratação de policiais militares para atuarem sob a direção
municipal em pontos determinados pelo governo. A assinatura do
Termo de Cooperação de Ordem Pública entre o município e a
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estava previsto para
esta quarta-feira, 23.

  Após a assinatura do pacto oficializando o convênio, a ges-
tão dos policiais ficará a cargo da Superintendência de Seguran-
ça Pública, permitindo a contratação voluntária de policiais mili-
tares durante suas folgas para o reforço da segurança no municí-
pio. A prefeitura estima em aumentar em até 45% o número de
policiais militares nas ruas de Angra, em todos os bairros, aumen-
tando a sensação de segurança para a população e turistas.

— No caso de variação do número de pessoas numa região
de Angra, inclusive na Ilha Grande, a Superintendência poderá
reforçar determinada região onde houver mais necessidade —
garantiu o superintendente de Segurança, major Seixas.

Delegado considera o caso encerrado
e aguarda prisão dos envolvidos

Polícia esclarece caso envolvendo turista inglesa baleada

O delegado titular da de
legacia de Angra dos
Reis (166ª DP), Bruno

Gilaberte, informou na semana
passada a conclusão das inves-
tigações e o esclarecimento do
caso envolvendo uma turista
inglesa baleada em Angra no
último dia 6, na localidade Água
Santa. Agora falta prender al-
guns envolvidos ainda foragi-
dos.

Segundo Gilaberte, pelo
menos sete pessoas estiveram
envolvidas no incidente, entre
eles dois menores. Neste mo-
mento a polícia procura três
deles. Os suspeitos são Jacson
Lima Ferreira, o ‘JK’, 19;
Erivelton José dos Santos, o

‘NG’, 22; Patrick Nogueira Sil-
va, 18 e Valber de Oliveira
Ferreira, 23. Apenas JK já está
preso.

A investigação do caso co-
meçou imediatamente após o
atentado, causado, segundo a
Polícia por uma falha de comu-
nicação entre os marginais e o
turista esposo da inglesa, que
dirigia o carro. O casal entrou
por engano na Água Santa e ao
tentar sair do bairro, foi alvo dos
disparos. A polícia afirma que
NG foi quem disparou os tiros
que atingiram a mulher.

Segundo a polícia, a movi-
mentação de traficantes na
Água Santa já vinha sendo
monitorada desde antes do epi-

sódio. Por isso foi relativamen-
te fácil reunir testemunhas en-
volvidas com o tráfico para
reconstituir a cena do crime.

Uma das testemunhas cha-
ve para esclarecer o atentado
foi Jacson, preso no dia 12, após
trocar tiros com a polícia. O
depoimento dele, colhido no
hospital onde esteve internado,
foi a peça que faltava para en-
tender a dinâmica do atentado.

Gilaberte disse que ataque
a turistas em Angra não é co-
mum e que a movimentação de
marginais nas comunidades
deve ser combatida incessan-
temente.

— Nossa atividade de inte-
ligência é permanente. Estamos
monitorando todos os bairros a
fim de darmos uma pronta res-
posta, como neste caso — afir-

ENVOLVIDOS: Erivelton e Jacson JK, que já foi preso

mou ele.
Morto — Além dos envolvi-

dos diretamente no caso, pro-
curados pela polícia, pelo me-
nos um menor associado ao trá-
fico na Água Santa morreu em
confronto com policiais milita-

res. Wesley Ferreira foi balea-
do após incursão da PM na
Sapinhatuba III após trocar ti-
ros com os policiais. Ele não
estaria envolvido diretamente
no ataque à inglesa, mas fazia
escolta ao traficante JK.
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DISQUE-DENÚNCIA - A Polícia Militar conta com a participação efetiva da população para evitar que marginais
egressos das ações de pacificação no Rio possam instalar-se na região a fim de traficar drogas. A Polícia orienta os
cidadãos a comunicarem ao Disque Denúncia (24) 3362-6670, qualquer movimentação estranha nas comunidades.

Acidade de Paraty nun-
ca viu tamanha mo-
bilização policial em

enfrentamento ao tráfico de
drogas, como as duas grandes
operações realizadas na sema-
na passada para desarticular a
venda de entorpecentes nos
bairros Pantanal e Ilha das Co-
bras. Após meses de investiga-
ção conduzidas pelo delegado
titular da 167ª DP, Uriel
Alcântara Machado, pelo me-
nos 12 pessoas foram presas
nos dias 16 e 17.

De acordo com delegado,
essa teria sido a maior opera-
ção já realizada no município e
resultou na apreensão de dro-
gas, espingardas, munições e
muito material relacionado ao
tráfico de entorpecentes.

A primeira operação foi nas
primeiras horas da quarta, 16,
que resultou na prisão de oito
pessoas e um menor apreendi-
do na localidade Pantanal. No
dia seguinte, 17, em uma nova
ação da 167ª DP, dessa vez no
bairro Ilha das Cobras, mais
prisões foram efetuadas.

Toda a operação tinha como
objetivo cumprir 42 mandados
de prisão, sete de busca e pro-
mover ainda a apreensão de
adolescentes, além de cinco
mandados de busca e apreen-
são domiciliar. Os alvos, segun-
do a polícia, eram integrantes
de uma facção criminosa que
atua na Cidade Histórica há
pelo menos um ano. Trinta e um

mandados foram cumpridos,
sendo 18 pessoas presas na
ação,  e ainda realizada uma
prisão em flagrante por tráfico
de drogas. Em alguns casos, os
presos já estavam detidos por
outros crimes e tiveram novo
pedido de prisão incorporado ao
histórico.

A polícia vinha investigando
as atividades criminosas do gru-
po há muitos meses e contou
com ajuda de policiais do Rio
de Janeiro para efetuar as pri-
sões. Agentes de diversas de-
legacias da região também fo-
ram às ruas sob a direção do
delegado Uriel.

— Sete alvos já estavam
presos. Como a operação são
dois inquéritos, contra alguns
suspeitos foram cumpridos dois
mandados, totalizando os 31
mandados cumpridos na ação
— explicou o delegado à Im-
prensa.

Com megaoperação e várias prisões,
Polícia Civil detona o tráfico em Paraty
Maior operação contra o crime na cidade terminou com 18 prisões e apreensão de armas

Decapitação — Segundo a
polícia, pelo menos 20 inquéri-
tos tiveram origem durante a
investigação que apurou a mor-
te e decapitação de um homem
suspeito de envolvimento com
o tráfico de droga na Ilha das
Cobras, durante o carnaval des-
te ano. O crime teria tido uma
motivação passional, uma vez
que a vítima estaria envolvida
com a ex-esposa de um dos
donos do tráfico local conheci-
do como ‘Cebolão’, que está
preso. Outros 29 mandados de
prisão foram relacionados a
outro inquérito de associação
para o tráfico de drogas.

Durante a operação, a Polí-
cia Civil apreendeu cerca de200
trouxinhas de maconha, 60
sacolés de cocaína e 200 gra-
mas da droga, 50 pedras de
crack, três espingardas, muni-
ções, diversos materiais para
endolação e uma balança.

DROGAS e armas acabaram apreendidas na operação

PRESOS são suspeitos de comandar o tráfico na cidade

Com integração e inteligência,
Paraty avança luta contra o crime

Autoridades comentaram e comemoraram as opera
ções da Polícia Civil na cidade na semana passada.
Desde o ano passado, ações integradas da Polícia

Militar com apoio da prefeitura estão dando resultados, com
redução nas estatísticas da violência.

— Implantamos novos serviços como a moto-patrulha e
apreendemos 250 motos irregulares, além da criação da
Patamo e o patrulhamento de bugre no Centro. Os homicí-
dios e os roubos estão em queda e o policiamento ostensivo
passa mais segurança à população — explica o capitão PM
Guerreiro, do 33º Batalhão.

Já o prefeito de Paraty, Casé Miranda, disse que a Polí-
cia Civil está de parabéns pela atuação.

— Foi um trabalho de investigação primoroso, com inte-
ligência. E parabéns também ao Judiciário, que deu suporte
para esta operação. Com a continuidade deste trabalho, te-
nho muita esperança de que teremos uma cidade mais
tranquila — afirmou Casé.

Polícia prende traficante
no Maguinho, na Japuíba

Em ação de rotina na lo
calidade conhecida
como Manguinho, na

Japuíba, em Angra dos Reis,
policiais militares tiveram êxito
na prisão de Wagner Marques
da Silva, 26, morador do bairro,
acusado de tráfico de drogas.
A prisão foi nesta segnda-fei-
ra, 21.

De acordo com os policiais,

ao entrarem no final da rua
Francisco Carreiro, vários ele-
mentos estariam traficando e ao
avistarem as guarnições empre-
enderam fuga para o interior do
mangue próximo. Houve troca
de tiros.

Após efetuar buscas nos
arredores foram encontrados
quatro rádio-transmissores,
duas bases para recarregar, um

saco com pinos vazios, 89
tabletes de maconha e 495 pi-
nos contendo cocaína.

Wagner Marques foi preso
quando tentava emprrender
fuga ao pular um muro.

Ele tinha nas mãos um rá-
dio ligado na frequência dos
marginais e estaria informando
aos comparsas a localização
dos policiais. Ele não resistiu à
prisão e foi conduzido à 166ª
DP  para apreciação do do caso
pelo delegado titular, em Angra
dos Reis.
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TUBARÃO AZUL - O Angra Esporte Clube terminou a fase de grupos da terceira divisão estadual de futebol (série B2)
com a melhor campanha e o maior número de pontos. O time conquistou vaga na semifinal após a vitória sobre o
Araruama por 2 a 0, no último dia 16. O Tubarão Azul só voltará a jogar agora no dia 27, no estádio municipal, em Angra. Tribuna Livre - De 15/8 a 4/9/17
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“Estamos propondo que Angra deixe de ser produto
de compra para ser produto de venda”, diz Peninha
Para o presidente da Fundação de Turismo, Angra é maior do que os empresários enxergam

PRESIDENTE da Fundação TurisAngra diz que evento será divisor de águas para o setor

Tribuna - Qual a expec-
tativa da Fundação e da pre-
feitura para o Salão de Ne-
gócios?

Carlos Peninha — Este
primeiro Salão de Negócios
para nós é um divisor de águas
entre o que se pratica hoje e o
futuro. Nós estamos propondo
que o empresariado de Angra
e que os equipamentos turísti-
cos da baía da Ilha Grande dei-
xem de ser um produto de com-
pra para ser um produto de ven-
da. A vida toda, a beleza natu-
ral da região instigou todo
empresariado a ficar na rede
tirando pedidos e agora, viajan-
do por alguns lugares e com a
experiência que eu tenho, um
dos poucos destinos tão boni-
tos e aprazíveis que não está na
prateleira das operadoras naci-
onais e internacionais é Angra
dos Reis. Costumo dizer que em
muitos lugares precisa-se de um
Beto Carrero, um Beach Park
ou gastar muito dinheiro em
atrativos para vender. Aqui a
gente não precisa.

Os produtos aqui são mais
do que postos à venda. No sa-
lão a gente pretende apresen-
tar algumas novidades para que

as pessoas consigam entender
que existem outros atrativos que
não apenas pegar uma escuna
no Centro, descer na freguesia
de Santana, com um
‘sandubinha’ e voltar para o Rio
de Janeiro. A gente tem que
mudar este conceito.

O senhor acredita que
serão feitos negócios duran-
te o evento ou será mesmo
apenas uma apresentação do
destino?

Carlos Peninha —  É um
misto. Ele é autoeducativo e
procura trazer para a realidade
do mundo, o empresariado lo-
cal. Realmente tem muitos in-
vestidores dispostos a investir
em Angra. Tem gente interes-
sada.

Estamos com muito apoio
do Sebrae e do Angra
Convention Bureau porque este

é um evento privado, como
deve ser.

E tem outros apoiado-
res? Quem são os grandes
parceiros do evento?

Carlos Peninha — A as-
sociação dos agentes de via-
gem, a ABAV; a associação
brasileira da indústria dos ho-
téis (ABIH); a agência de re-
ceptivo internacional; a
Braztoa, que tem mais de 90
operadores e as maiores estão
interessadas, além da própria
secretaria de Estado de Turis-
mo do Rio de Janeiro. Hoje
mesmo recebi ligação de uma
destas grandes operadoras,
com atuação na América do Sul
e na Europa. Eles farão um
road show pela América e le-
varão material de Angra para
distribuir.

A gerente inclusive me dis-

se, ‘nós não entendemos ven-
der o Brasil sem Angra dos
Reis’. O que é preocupante
porque nosso orçamento em
Angra para promoção é muito
pequeno.

Esse é um setor que de-
pende de engajamento em-
presarial. Como o senhor
avalia este engajamento em
Angra, digo, em favor do
destino?

Carlos Peninha — Muito
baixo isso. É difícil explicar lá
fora que os empresários não
participam de feiras, com
raríssimas exceções. Esse sa-
lão de negócios tem este obje-
tivo também: fazer eles enten-
derem que nós somos maiores
do que pensamos que somos.

Aqui é maior do que pensa-
mos que somos e os empresá-
rios são mais fortes do que pen-

sam que são. Eles se
apequenam diante de um negó-
cio fabuloso que é a nossa ci-
dade e a Ilha Grande.

Na sua visão, o que ainda
falta para que Angra possa
realmente aproveitar toda
esta potência do turismo?

Carlos Peninha —  Falta
entender o que significa Angra
e a baía da Ilha Grande. Falta
entender que Angra e Ilha
Grande são a mesma coisa.
Que todos aqueles que inves-
tem em turismo têm potencial
para investir muito mais.

Estou dizendo aos hoteleiros
para que se preparem porque
vai faltar vaga nos hotéis. Tra-
tem de melhorá-los e preparar
seus funcionários porque nós
estamos investindo para aumen-
tar o movimento.

Já para o verão de 2018?
Como será a alta temporada
em Angra?

Carlos Peninha —  O pró-
ximo verão será diferente do
que passou. Por vários motivos.
Nós estamos incentivando os
empresários locais e o Salão é
um divisor. E teremos novida-
des, algumas ainda em gestão,
com relação ao final do ano,
Procissão Marítima e atrações.
Estamos imbuídos em trazer
para a cidade, o melhor que
pode ser feito neste momento.

O comprometimento do
empresariado para que isso
ocorra é fator primordial para
que isso ocorra. A população já
percebe que tem coisa nova
acontecendo mas ainda enfren-
tamos alguns problemas de co-
municação, que estão sendo
superados com muito trabalho
e as coisas vão acontecer, eu
acredito muito.

O atual presidente
da Fundação de
Turismo de An-

gra, Carlos de Vasconce-
los, ou Peninha, acredita
que o Salão de Negócios
de Turismo será um
divisor de águas para o
setor. Para ele, o
empresariado local deve
empoderar-se e conhecer
a real potência da marca
Angra e Ilha Grande. Ele
recebeu o Tribuna Livre
para esta entrevista:
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Procura pelo Salão de Negócios do Turismo
em Angra já é garantia de público e sucesso

Evento nos dias 30 e 31 de agosto deverá reunir mais de 50 grandes operadoras

A julgar somente pela
procura e interesse de
empresas, grandes

agências e instituições governa-
mentais, a primeira edição do
Salão de Negócios do Turismo
de Angra dos Reis já é sucesso
de público e vendas.

Tanto a Fundação de Turis-
mo de Angra dos Reis
(TurisAngra), que incentiva o
evento, como o Angra e Ilha
Grande  Convention & Visitors
Bureau (ACVB), que faz a pro-
moção, estão com a expectati-
va alta de negócios e oportuni-
dades novas para o setor. O
presidente do ACVB, Cipriano
Feitosa, acredita inclusive que
o evento deverá ser fixado no
calendário anual da cidade.

— O engajamento do
angrense e da comunidade tu-
rística é muito importante nes-
te momento. Esta é uma ação
inedita e estou bastante espe-
rançoso de que tenha frutos e
tenha continuidade em outros
anos. É uma forma também de
dar resposta àqueles que dizem
que o turismo em Angra está

acabado — afirma Cipriano.
De acordo com os

organizadores, estarão reunidos
no mesmo lugar as principais
empresas que movimentam o
setor: operadores, agências,
OTA's, entidades representati-
vas e Imprensa especializada,
vindos do Rio de Janeiro, São
Paulo (centro e interior), Minas
Gerais e Paraná, somados com
mais de 100 empresas locais
que estarão participando direta
e indiretamente. A organização
do Salão espera receber apro-
ximadamente 1000 partici-
pantes nos dois dias de evento,
o Hotel Promenade.

O evento está sendo orga-
nizado pelo Angra Convention
em parceria com a TurisAngra,
com suporte do Sebrae e apoio
de entidades como a ABAV-
RJ, Braztoa-RJ, BITO, Secre-
taria de Estado de Turismo do
Rio, ABEOC-RJ, Embratur e
Ministério do Turismo, que si-
nalizaram a importância da ini-
ciativa ao fomentar negócios
em um período difícil da eco-
nomia.

RIO: eventos de apresentação do Salão de Negócios mobilizaram dezenas de interessados

Angra Convention organiza o setor
Atuação dos próprios empresários fortalece o setor de turismo na cidade

Veja como
se filiar ao
ConventionQuase todos os destinos

turísticos mais impor
tantes do país  costu-

mam ter também entidades em-
presariais fortes do setor. Em
Angra dos Reis, esta é uma re-
alidade que vem sendo cons-
truída nos últimos dois anos a
partir da reestruturação do An-
gra dos Reis & Ilha Grande
Convention & Visitors
Bureau (ACVB). A entidade
está fazendo a organização do
primeiro Salão de Negócios de
Turismo e fortalecendo o setor.

A constatação é da própria
Fundação TurisAngra, por meio
de seu presidente, Carlos de
Vasconcelos ‘Peninha’.

— Este é um evento priva-
do e o Convention está cuidan-

do de tudo ligado ao mercado
corporativo. Com este evento
vamos fomentar novas formas
de comercialização do destino
pela cadeia local e sinalizando
ao mercado que a partir de ago-
ra seremos proativos ao ofere-

cer Angra — crê Peninha.
O maior desafio do

Convention, porém, continua
sendo mobilizar os empresári-
os e agregar mais pessoas na
organização. O presidente
Cipriano Feitosa acredita que o

Para se tornar membro
do Angra e Ilha Gran-

de Convention &
Visitors Bureau é muito
simples: basta ser uma
empresa legalizada com
CNPJ e alvará e solicitar
a visita pelo e-mail
rico@angracvb.com.br ou
pelo telefone (24) 99999-
9224 (whatsapp).

— Precisamos disso e
estamos de portas abertas
para os empresários — diz
Cipriano Feitosa.

DIREÇÃO: Ulisses Covas, Cipriano Feitosa e Ricardo cuidam da divulgação do Convention

O diretor de marketing do
ACVB, Ulisses Covas, lembrou
que o turismo em Angra é uma
atividade muito importante, que
gera muitos empregos.

— O engajamento do
empresariado neste evento e na
própria atividade é o que pode
garantir êxito maior nesta inici-
ativa, que é inédita. Essa é nos-
sa expectativa — disse Ulisses,
lembrando que o turismo gera
milhares empregos e renda para
uma parcela importante da po-
pulação.

Rio de Janeiro — A
mobilização de venda e divul-
gação dos espaços levou os di-
rigentes do Convention e a pró-
pria TurisAngra a inúmeros
eventos no Rio de Janeiro. Em
apenas um deles, realizado na
sede do Hotel Urbano, na Bar-
ra da Tijuca, cerca de 30 ope-
radores acompanharam com
interesse a apresentação do
Salão de Negócios. Em outro
encontro, em Copacabana,
agentes e operadores de turis-
mo da Zona Sul da cidade tam-

bém conheceram o projeto.
Muitos estarão em Angra no
final do mês.

— Temos um potencial re-
primido para o turismo, que o
Salão pretende reforçar. Tere-
mos mais de 50 operadores, in-
ternacionais inclusive, que atu-
am em dezenas de países. Isso
servirá de motivação para os
empresários angrenses — acre-
dita o presidente da
TurisnAngra, Carlos de Vas-
concelos, conhecido como
‘Peninha’.

DIVULGAÇÃO/PMAR

Salão de Negócios também aju-
dará neste objetivo.

— Vamos aproximar as
empresas locais dos principais
compradores e estarmos mais
perto uns dos outros — acredi-
ta Cipriano.

DIVULGAÇÃO/PMAR
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Angra de portas abertas
para todo o mundo

Que Angra dos Reis
já é um dos destinos
turísticos mais im-

portantes do Brasil, a maio-
ria de nós que atuamos no
setor, já sabemos. Só isso
hoje já não é mais garantia
de aquecimento para nossa
atividade. É preciso mais.

Felizmente, neste mês de
agosto daremos um passo

acertado na direção de um tu-
rismo mais perene na nossa ci-
dade. A realização do primeiro
Salão de Negócios do Turismo
de Angra dos Reis chega em
boa hora e deve ser comemo-
rada e sobretudo aproveitada.

Tanto as minhas empresas,
a Doce Angra e a Doce Atitu-
de, como a associação das
agências de turismo de Angra

(ATAR) estaremos lá porque
acreditamos no turismo e na
sua enorme capacidade de ge-
rar empregos e oportunidades

muito além do verão e da alta
temporada.

Este primeiro Salão de Ne-
gócios do Turismo é uma inicia-
tiva acertada do Angra
Convention & Visitors
Bureau, com apoio da Funda-

ção de Turismo angrense.
As mesas de negócios do

Salão serão as mais aguarda-
das. Afinal, o empreendedor

angrense vai poder
falar diretamente
com grandes opera-
doras nacionais e até
internacionais e terá
a chance de conven-
cê-las a trazerem
seus clientes para
Angra.  Será preci-
so ‘vender o peixe’,

como se diz, muito além de so-
mente falar das belezas natu-
rais da cidade e da baía da Ilha
Grande. É preciso estar atento
ao discurso, ter uma boa apre-
sentação e sobretudo, preço e
condições de remuneração aos

operadores.
O empreendedor de turis-

mo de Angra hoje precisa
estar antenado com os avan-
ços do setor e a mudança no
perfil dos consumidores de
turismo.O turismo pode ser a
salvação de Angra dos Reis
em um futuro muito próximo,
mas isso só será possível se
os empresários fizerem a sua
parte.

Estou muito otimista com
a realização do Salão e com
as oportunidades que surgirão
em seguida. Todos juntos
pelo turismo. É nisso que eu
acredito e é para isso que eu
trabalho, mantenho minhas
empresas na cidade e conti-
nuo investindo.

Polo Angra
Gastronômica

completa 2 anos

O Polo Angra Gastronômica acaba de completar dois
anos de atividades. A organização empresarial atu
almente integrada por 17 empresas do segmento

de alimentação fora do lar de Angra dos Reis foi lançada
oficialmente em agosto de 2015, após um ano de consultorias
e capacitações oferecidas pelo programa ‘Sebrae na Mesa’.
Após esta caminhada, o grupo celebra os avanços obtidos
com a união em prol da valorização da culinária angrense,
como explica o empresário Fábio Ramos, presidente do Polo
desde a sua fundação.

— Estamos orgulhosos porque conseguimos nos unir e
movimentar a gastronomia da cidade. Acredito que ainda
temos muito a fazer, nosso objetivo é buscar mais capacitação
e fazer o Polo crescer ainda mais, agregando novas empre-
sas — diz Fábio, que administra um restaurante.

Os empresários têm por objetivo fazer da gastronomia
uma aliada do turismo, reforçando a identidade gastronômica
de Angra dos Reis. Para isso buscam oferecer um serviço
de excelência, valorizando os ingredientes regionais e apri-
morando a qualidade de seus produtos, ofertando um cardá-
pio diferenciado pelo sabor e pela inovação. Desenvolvem,
também, algumas ações de caráter social que visam contri-
buir com o desenvolvimento da cidade.

PRINCIPAIS restaurantes da cidade integram o grupo

TurisAngra inicia novo
cadastro de embarcações

Objetivo da prefeitura é conter os impactos causados
pelo excesso de embarcações em atuação na área

AFundação de Turismo
de Angra dos Reis
(TurisAngra) iniciou

esta semana uma nova tempo-
rada de recadastramento de to-
das as embarcacões que ope-
ram com turismo na baía da Ilha
Grande. A iniciativa, segundo a
autarquia municipal, visa orde-
nar a atividade de turismo náu-
tico antes do verão de 2018.

Agora, desde os taxiboats,
assim como as escunas,
saveiros, lanchas, barcos a vela
e traineiras terão de se cadas-
trar. No ano passado, um levan-
tamento feito pela Fundação
mostrou a presença de mais de
10 mil embarcacões cadastra-
das na Capitania dos Portos,
muitas dela exercendo ativida-
des de turismo náutico.

Segundo a TurisAngra, a
decisão foi tomada após encon-
tros com representantes de em-
presas do setor náutico, além de
associações de barqueiros e
agências de turismo. O
recadastramento visa conter os
impactos ao meio ambiente e os
efeitos negativos que grupos de
turistas têm em visita à cidade.

Os proprietários terão 30

dias (até 14 de setembro) para
fazerem o recadastramento.
Sem o selo 2017 estarão impe-
didos de operar suas embarca-
ções na baía da Ilha Grande,
promete a prefeitura.

Serão obrigados a fazerem
o cadastro, os barcos a vela e
de qualquer esporte, de recreio,
saveiros de agências e opera-
doras locais e traineiras. O ca-
dastro será feito na própria
TurisAngra.

Será necessário apresentar
contrato social ou certificado de
microempreendedor individual
(MEI), cartão do CNPJ, RG e
CPF do sócio/proprietário da
empresa, além de alvará de fun-

cionamento, comprovante de
residência, certificado Cadastur
e título de inscrição da embar-
cação (TIE) emitido pela Capi-
tania dos Portos.

Caso o portador dos docu-
mentos não seja o proprietário,
deverá se representar munido
de procuração, apresentando
também o RG e o CPF

— Sem ordenamento não
resolveremos o problema que
tantos reclamam. A comunida-
de de Angra dos Reis não me-
rece passar por mais um verão
marcado pela desordem nas
águas da nossa baía — conclui
o presidente da TurisAngra,
Carlos Peninha.

SAVEIROS serão obrigados a se cadastrarem na prefeitura

DIVULGAÇÃO/SEBRAE
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