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Programação Especial
é realizada no Dia do Surdo
em Petrópolis

Meio Ambiente instala placas
de orientação sobre o descarte
correto de lixo no Neylor

Cantagalo vai comemorar 161
anos de elevação ao título de
cidade neste ﬁm de semana

Para marcar o Dia do Surdo – celebrado no Brasil
no dia 26 de setembro, a Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont recebeu nessa quinta-feira (27.09), a
visita de alunos de outras instituições de ensino – municipais
e particulares.
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A Secretaria de Meio Ambiente vai instalar placas
que orientam sobre o descarte correto do lixo domiciliar na
Comunidade do Neylor no sábado (29.09) às 9h. O objetivo
é conscientizar a população com dicas simples de educação
ambiental, mas que ajudam no desenvolvimento da qualidade
de vida dos moradores do bairro.
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Cantagalo, na Região Serrana do Rio, terá
shows para comemorar os 161 anos que a sede municipal foi elevada à condição de cidade. Segundo a
Prefeitura de Cantagalo, o fato ocorreu no dia 2 de
outubro de 1857.
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Mercado indiano vai receber
carne suína brasileira

Alexandre Pires
e dupla Marcos
e Belutti são
atrações de
festival em
Trajano de
Moraes

Divulgação:

O cantor Alexandre Pires e a dupla sertaneja Marcos
e Belluti são algumas das atrações do “Trajano Festival” que
começou nesta quinta-feira
(27), em Trajano de Moraes,
na Região Serrana do Rio.
O evento é gratuito e
segue até o domingo (30) na
Praça Nilo Peçanha. Segundo
a Prefeitura, a expectativa é
receber mais de 20 mil pessoas durante os quatro dias de
evento.
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Reunião entre prefeitura
e empresários marca o
planejamento das ações para o natal
‘TERESÓPOLIS – Terra de Luz’
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Peça que retrata
o comportamento humano terá
apresentações gratuitas na
Serra

Foto: Jorge Maravilha

Planejamento começou a ser realizado nesta quinta-feira

Foi realizada nesta
quinta-feira (27), a primeira
reunião de planejamento
das atividades natalinas
para Teresópolis. O encontro, promovido pela
Secretaria de Cultura, contou com a presença do
prefeito Vinicius Claussen
e reuniu, além de secretários municipais, empresários de diversos segmentos da cidade, como

lojas, hotéis, pousadas,
restaurantes e representantes de entidades como
a ACIAT, SinComércio e
Convention Teresópolis.
“A ideia é inspirar
uma nova atitude: a união
de todos. Criar parcerias
entre a administração municipal e a classe empresarial
é a solução mais inteligente para o fortalecimento.
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A Índia passará a comprar
carne suína brasileira, informou
nesta quarta-feira (26) o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Acordo fechado entre os dois países prevê alíquota de
30% para a importação do produto
do Brasil. Além disso, o importador
também precisa pagar um imposto
de 12%, equivalente ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS).
De acordo com o Mapa,
a abertura começou no mês passado, quando o governo da Índia
autorizou a importação do Brasil de
embriões bovinos “in vitro”. Ocorre
também no momento em que as
vendas do agronegócio brasileiro
para o país asiático cresceram
114% de janeiro a agosto deste
ano na comparação com o mesmo
período do ano passado. Pág 02

Prefeitura de Nova Friburgo
e UNIFESO articulam
seminário sobre
desenvolvimento regional

Foto: Divulgação/Satura Companhia de Teatro

novafriburgo.rj.gov.br

Personagens integram o suspense tragicômico que retrata o comportamento humano

Objetivo é fazer um levantamento das potencialidades e fragilidades de toda região

A peça “Porão de
Baleias” estará em cartaz
em Petrópolis, Teresópolis
e Nova Friburgo, na Região
Serrana do Rio, a partir
desta sexta-feira (28). As
apresentações serão gratuitas.
O espetáculo, que
retrata o comportamento
humano, passa pelas três
cidades na Mostra Regional de Artes Cênicas do

Na última semana,
a pedido do prefeito Renato Bravo, o secretário de
Ciência e Tecnologia, professor Marcelo Verly, visitou várias cidades vizinhas,
como Bom Jardim, Macuco, Santa Maria Madalena,
Trajano de Moraes, além
de Cantagalo e Cordeiro,
a ﬁm de organizar, em conjunto com as demais prefeituras, o Seminário Saúde e

Sesc e os espetáculos serão nas unidades do Sesc
de cada cidade.
A primeira cidade
a receber o espetáculo é
Teresópolis, nesta sexta
(28), às 18h. No sábado
(29), será a vez de Nova
Friburgo, às 19h, e no domingo (30), a companhia
Satura, responsável pela
peça, encerra o circuito em
Petrópolis.
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Desenvolvimento Regional, ora em estruturação
através da parceria com o
Centro Universitário Serra
dos Órgãos (UNIFESO)
de Teresópolis. O objetivo
é fazer um levantamento
das potencialidades e fragilidades de toda região,
subsidiando a construção
conjunta de plano de ação
durante o seminário, prePág 04
visto.
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RESOLUÇÃO Nº. 585/2018.

RESOLUÇÃO
Gabinete do Presidente, em 26 de setembro de 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Cantaga-

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense à
Senhora CYNTHIA DE SOUZA PAIVA NASCIMENTO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada
em data a ser marcada por esta Casa.

lense”.

RESOLUÇÃO
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao
Senhor ROBERTO JOSÉ PINTO.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente
Autores da proposição: Vereadores José Augusto Filho (Zé da Uta) e
Ciro Fernandes Pinto

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº. 588/2018.

Gabinete do Presidente, em 26 de setembro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao homenageado
em data a ser marcada por esta Casa.
Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Cantagalense”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO Nº. 587/2018.

RESOLUÇÃO
Gabinete do Presidente, em 26 de setembro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do Nome do Vereador autor do Projeto de Resolução, no rodapé das Resoluções promulgadas pelo Poder
Legislativo”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO Nº. 586/2018.
“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Cantagalense”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense à
Senhora MEIRE LANE DA COSTA VIANNA.
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada
em data a ser marcada por esta Casa.
Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO
Art. 1º- Fica o Poder legislativo obrigado a incluir no rodapé da primeira
página das Resoluções, o nome e o apelido do Vereador autor do Projeto de Resolução.
Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 26 de setembro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente
Autor da proposição: Vereador João Bôsco de Paula Bon Cardoso

Cantagalo vai comemorar 161 anos de elevação
ao título de cidade neste ﬁm de semana
Cantagalo, na Região Serrana do Rio, terá shows para comemorar os 161 anos que a sede
municipal foi elevada à condição
de cidade. Segundo a Prefeitura
de Cantagalo, o fato ocorreu no
dia 2 de outubro de 1857. A festa

terá shows gratuitos a partir desta
sexta-feira (28) até domingo (30).
De acordo com o município, Cantagalo foi fundada em
9 de março de 1814. Mas só se
tornou cidade décadas depois, já
em 1857.

Na sexta-feira (28), a comemoração vai começar às 23h,
com a apresentação do Bonde do
Forró, na Praça da Rodoviária.
No sábado (29), a partir
das 9h, o público poderá conferir
na Praça da Matriz o trabalho

dos artesãos locais na tradicional
Feira de Artesanato. Às 16h, haverá um Chá Dançante na Praça
da Matriz com show da Banda
Los Gringos. E às 23h, no palco
localizado próximo a Rodoviária,
haverá apresentação da cantora

Bruna Viola.
A programação continua
no domingo (30) com show da
Banda Rasta Chinela, às 23h. A
banda terá participação na festa
de Cantagalo com a dupla Emerson e Polyana.

Reunião entre prefeitura e empresários marca o planejamento
das ações para o natal ‘TERESÓPOLIS – Terra de Luz’
Foi realizada nesta quinta-feira (27), a primeira reunião
de planejamento das atividades
natalinas para Teresópolis. O encontro, promovido pela Secretaria
de Cultura, contou com a presença
do prefeito Vinicius Claussen e
reuniu, além de secretários municipais, empresários de diversos
segmentos da cidade como lojas,
hotéis, pousadas, restaurantes e
representantes de entidades como
a ACIAT, SinComércio e Conven-

tion Teresópolis.
“A ideia é inspirar uma
nova atitude: a união de todos.
Criar parcerias entre a administração municipal e a classe empresarial é a solução mais inteligente
para o fortalecimento ﬁnanceiro
da cidade, fomentando o turismo
e o comércio da região, além de
proporcionar um visual belíssimo
aos visitantes e à população, que
é a decoração de Natal”, comentou
a secretária de Cultura e Turismo,

Cléo Jordão.
Durante a reunião, foi apresentado o projeto ‘Teresópolis
– Terra de Luz’, de criação do artista plástico e servidor municipal,
Ricardo Guarilha, que aponta os
pontos estratégicos que receberão a decoração e a iluminação
natalina.
O roteiro da ornamentação começa no Soberbo com o
Centro de Informações Turísticas
(CIT), passando pelo pórtico de

entrada da cidade, seguindo para
a Feirinha do Alto (coreto, árvores),
Praça da Escola Ginda Bloch,
ponto de ônibus situado na entrada
de Araras, Casa de Cultura Adolpho Bloch (Araras), Av. Feliciano
Sodré (altura da Casa e Vídeo),
Prefeitura, Casa da Memória Arthur Dalmasso (Várzea), Praça da
Matriz de Santa Teresa, Calçada
da Fama, Parque Regadas, Escola
Higino da Silveira, e outros.
Além do embelezamento

dos locais, atrações culturais farão
parte da programação do Natal
‘Teresópolis – Terra de Luz’. O
ônibus da secretaria vai virar um
palco itinerante, levando arte, música e alegria para vários bairros
do município.
Todos os recursos para a
iluminação de Natal virão da iniciativa privada.
Texto: Gisele Barreto
Assessoria de Comunicação
teresopolis.rj.gov.br

Mercado indiano vai receber carne suína brasileira
A Índia passará a comprar
carne suína brasileira, informou
nesta quarta-feira (26) o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Acordo fechado
entre os dois países prevê alíquota de 30% para a importação do
produto do Brasil. Além disso, o
importador também precisa pagar
um imposto de 12%, equivalente
ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).

De acordo com o Mapa, a
abertura começou no mês passado, quando o governo da Índia autorizou a importação do Brasil de
embriões bovinos “in vitro”. Ocorre
também no momento em que as
vendas do agronegócio brasileiro
para o país asiático cresceram
114% de janeiro a agosto deste
ano na comparação com o mesmo período do ano passado.
Outra frente estimulada

pelo governo federal envolve o
estímulo à produção de feijão e
grãos como grão de bico, ervilha
e lentilha para atender o mercado indiano, que consume esses
produtos como fonte de proteína.
Mercado valioso
Em nota, a Associação
Brasileira de Proteína Animal
(ABPA) comemorou a abertura
do mercado indiano para a carne

suína do Brasil. “Se por um lado
é uma vitória para o Brasil, por
outro, é o reconhecimento da
capacidade brasileira de ofertar
produtos com excelência acerca
da qualidade dos produtos e do
preservado status sanitário”, disse
a entidade.
Dona da segunda maior
população do mundo, a Índia vive
um processo de urbanização,
tornando o país um dos mercados

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

mais atrativos para o setor de
proteína suína. “O país passa por
um intenso processo de urbanização, o que gera a necessidade de
oferta de produtos e uma natural
migração do consumo, com maior
presença de proteínas animais na
composição da cesta de alimentos”, aﬁrmou a entidade.
Fonte: Governo do Brasil,
com informações do Mapa e
ABPA

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Programação Especial é realizada no Dia do Surdo em Petrópolis
Para marcar o Dia do Surdo
– celebrado no Brasil no dia 26 de setembro, a Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont recebeu
nessa quinta-feira (27.09), a visita de
alunos de outras instituições de ensino
– municipais e particulares. Através de
demonstrações e jogos, os visitantes
puderam aprender um pouco sobre a
Libras – Língua Brasileira de Sinais, e
conhecer a rotina dos 50 estudantes da
Escola Municipal de Educação Especial
Santos Dumont.
A programação especial continuará nesta sexta-feira (28.09). Aproximadamente 350 estudantes visitarão a
escola nos dois dias de evento. “A ideia
é a de mostrar o alfabeto em libras,
como identiﬁcar as cores em libras e
realizar atividades diferentes como o
caça palavras. Os alunos ﬁcam muito

animados com a visita. Adoram poder
mostrar um pouco da rotina deles para
os demais. É uma experiência muito
gratiﬁcante para todos”, explica a diretora da escola, Valéria Machado Duriez.
No pátio da escola, cartazes
mostram os sinais e contam a história
da escola. Os alunos do 4º e 5º ano do
Colégio Gunnar Vingren participaram
da visita nessa quinta-feira.
“Fantástica essa experiência.
Importante para mostrar o respeito
pelo outro. Os alunos ﬁcaram muito
animados e tenho certeza que não
esquecerão esse momento”, disse a
professora Camila Almeida.
A escola também oferece o
curso de libras e os visitantes interessados em aprender poderão fazer
a inscrição para as aulas que devem
começar em 2019.

“Queremos estimular outras
pessoas a aprenderem a libras, principalmente os pais das crianças surdas.
O diálogo é muito importante para eles
e o curso fortalece a acessibilidade.
Nesse ano, pessoas de vários setores
da prefeitura participaram do curso, o
que foi muito interessante. Facilitar a
vida dos nossos alunos fora do ambiente escolar também é uma meta da
escola”, contou Valéria.
Escola bilíngue: Libras como primeira língua e o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua
A rede municipal de Educação
atende 50 alunos surdos e 31 alunos
com deﬁciência auditiva – que usam
aparelhos. Os estudantes surdos do
4º período da educação infantil ao 5º
ano do ensino fundamental estudam na

Escola Municipal de Educação Especial
Santos Dumont - A escola é bilíngüe:
os alunos têm a Libras como primeira
língua e o ensino da Língua Portuguesa
como segunda língua. A escola oferece
ainda atendimento complementar a
alunos surdos integrados em classe
comum e atendimento individual para
alunos com problema de linguagem
escrita.
Posteriormente, no ensino
fundamental II (6º ao 9º ano) o aluno
é encaminhado para a escola regular
- No centro são atendidos na Escola
Municipal Salvador Kling e nos Distritos
na Escola Municipal Monsenhor João
de Deus Rodrigues. Vale salientar que
todos os alunos nessa etapa já dominam Libras e possuem o intérprete. No
Ensino Médio, os alunos são encaminhados para o Liceu Municipal Cordoli-

no Ambrósio - também acompanhados
por intérprete.
“A Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont realiza
um trabalho muito bonito. Oferece
atendimento pleno aos estudantes e
suporte para a família. O Departamento
de Educação Especial da Secretaria de
Educação também oferece formações
e cursos constantes para os professores da rede que atuam diretamente com
os alunos surdos”, aﬁrma a secretária
de Educação, Samea Ázara.
A Secretaria de Educação
mantém 6 intérpretes em 2 escolas: E.
M. Salvador Kling e Liceu M. Prefeito
Cordolino Ambrósio, além de 3 instrutores em 3 escolas: Escola Municipal
de Educação Especial Santos Dumont,
E.M. Salvador Kling, E.M Monsenhor
João de Deus Rodrigues.

Meio Ambiente instala placas de orientação
sobre o descarte correto de lixo no Neylor em Petrópolis
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A Secretaria de Meio Ambiente
vai instalar placas que orientam sobre
o descarte correto do lixo domiciliar
na Comunidade do Neylor no sábado
(29.09) às 9h. O objetivo é conscientizar
a população com dicas simples de educação ambiental, mas que ajudam no
desenvolvimento da qualidade de vida
dos moradores do bairro, prevenindo
doenças. Além disso, também será
colocada a sinalização nas áreas de
preservação permanente, destacando a
importância da proteção destes locais. A
ação acontece em parceria com a Com-

dep e com a Associação de Moradores
do Neylor.
O Meio Ambiente colocou até
o momento 120 placas em diversas
cachoeiras, trilhas ecológicas e áreas
de preservação ambiental do município.
Serão instaladas 400 em aproximadamente 3 meses nas regiões de maior
risco de acidente na cidade. O trabalho
está sendo realizado de forma estratégica para receber a alta temporada que
começa em outubro.
“São dicas simples, como
jogar lixo no lixo, mas que vai contribuir

na limpeza e na preservação do bairro
como um todo. A ideia é conscientizar,
alertar e educar os moradores”, disse
o secretário de Meio Ambiente, Renato
Couto, garantindo que o trabalho antecipado nas trilhas e cachoeiras vai reduzir
o número de acidentes e de ocorrências
nestes locais.
“Precisamos mostrar que o
poder público está presente e atento
também nessas regiões. Vamos aumentar a segurança destes locais, alertando
sobre os riscos existentes aos frequentadores. As placas contém também

questões de educação ambiental, como
não alimentar os animais silvestres ou
deixar restos de comidas e bebidas”,
explica Renato.
O Setor de Educação Ambiental tem mais de 70 trilhas catalogadas
no município e 15 cachoeiras com boa
acessibilidade que serão sinalizadas. As
trilhas do Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, por exemplo, já contam com
material próprio. A instalação das placas
pelo município segue um cronograma de
ações do Projeto Inteligência Ambiental,
do Setor de Educação Ambiental da

Secretaria de Meio Ambiente.
“A ideia é evidenciar as ações
para todo o município, com o trabalho
realizado nas trilhas, cachoeiras, áreas
de preservação e nos bairros. O projeto
Inteligência Ambiental é um trabalho que
teve uma pesquisa completa para fosse
desenvolvido com total fundamento,
dentro da realidade da cidade. Por conta
disso, também desenvolvemos trabalhos nas escolas da rede municipal”,
aponta o coordenador de Educação
Ambiental Anderson Maverick.
petropolis.rj.gov.br

Alexandre Pires e dupla Marcos e Belutti
são atrações de festival em Trajano de Moraes
O cantor Alexandre Pires e a dupla sertaneja Marcos e Belluti são algumas das atrações do
“Trajano Festival” que começou nesta quinta-feira
(27), em Trajano de Moraes, na Região Serrana
do Rio.
O evento é gratuito e segue até o domingo

(30) na Praça Nilo Peçanha. Segundo a Prefeitura,
a expectativa é receber mais de 20 mil pessoas
durante os quatro dias de evento.
Nesta sexta (28), às 20h, Sheila Soares
e banda se apresentam. Haverá às 21h, o desﬁle
“Garota Trajano Festival”, em seguida, terá show

do DJ Lucas e à 0h, show do cantor Glauco Zulo.
No penúltimo dia de festival, no sábado
(29), o evento começa às 14h, com Renan Matos.
Às 21h, terá show de forró Kizuê e Léo e às 22h,
show do DJ Kokadah!. Para encerrar a terceira
noite do festival, a dupla Marcos e Belutti sobe ao

palco à 0h.
No domingo, último dia do evento, às 19h,
terá show da cantora Kemilly e depois do DJ Lucas.
Às 20h, a atração é Carolina Costa e banda. E encerrando o festival, o cantor Alexandre Pires sobe
ao palco às 21h30.

Prefeitura de Nova Friburgo e UNIFESO
articulam seminário sobre desenvolvimento regional
c
Na última semana, a pedido
m do prefeito Renato Bravo, o secretáy rio de Ciência e Tecnologia, professor
k Marcelo Verly, visitou várias cidades
vizinhas, como Bom Jardim, Macuco,
Santa Maria Madalena, Trajano de
Moraes, além de Cantagalo e Cordeiro, a ﬁm de organizar, em conjunto com as demais prefeituras, o
Seminário Saúde e Desenvolvimento
Regional, ora em estruturação através da parceria com o Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO)
de Teresópolis. O objetivo é fazer um
levantamento das potencialidades

e fragilidades de toda região, subsidiando a construção conjunta de
plano de ação durante o seminário,
previsto para ser realizado no dia
07 de novembro, em Nova Friburgo.
O secretário Marcelo Verly
foi recebido em duas cidades pelos
próprios prefeitos e nas demais por
diversos secretários municipais,
convidando-os à participação no
Seminário, pois a intenção é criar
um plano de desenvolvimento regional integrado, ouvindo todas as
principais lideranças dessas cidades,
voltado em especial à Saúde, mas

também nas mais diversas áreas
como Meio Ambiente, Turismo,
Educação, Ciência e Tecnologia,
entre outras.
“A expectativa é muito positiva! Pude perceber em cada cidade
potencialidades, resultados concretos, os chamados ‘cases’, que podem
ser divulgados, modelados, espelhados e adotados por outros municípios
… e também identiﬁcamos oportunidades, as quais, muitas vezes, se
associam: o problema de um sinaliza
a possibilidade de solução com o
apoio de outro. Identiﬁcamos muita

sinergia, muitas possibilidades de
parcerias e acredito que esse seminário terá uma importância muito
grande na construção desse plano”,
enfatiza Verly.
As cidades de São Sebastião
do Alto e Itaboraí também ﬁcaram de
receber visitas de representantes da
Prefeitura de Nova Friburgo. Apesar
de Itaboraí não fazer parte dessa
região Centro-Norte Fluminense, ela
é a sede do Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (COMPERJ), da
Petrobras, que trará uma repercussão muito grande para o plano,

considerando que o empreendimento
começa a ser retomado e também
por Nova Friburgo participar do CONLESTE, Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Região Leste
Fluminense, que integra essa outra
região do Estado do Rio.
A previsão é de que 18
municípios da região participem do
Seminário, totalizando cerca de 100
líderes municipais, todos focados
no debate sobre as melhores alternativas de desenvolvimento para a
região.
novafriburgo.rj.gov.br

Peça que retrata o comportamento humano
terá apresentações gratuitas na Serra
A peça “Porão de Baleias” estará em cartaz em
Petrópolis, Teresópolis e Nova
Friburgo, na Região Serrana do
Rio, a partir desta sexta-feira
(28). As apresentações serão
gratuitas.
O espetáculo, que retrata o comportamento humano,
passa pelas três cidades na
Mostra Regional de Artes Cêni-

cas do Sesc e os espetáculos
serão nas unidades do Sesc de
cada cidade.
A primeira cidade a receber o espetáculo é Teresópolis,
nesta sexta (28), às 18h. No
sábado (29), será a vez de Nova
Friburgo, às 19h, e no domingo
(30), a companhia Satura, responsável pela peça, encerra o
circuito em Petrópolis, às 18h.

A retirada dos ingressos
será feita na bilheteria no dia
de cada apresentação com até
uma hora de antecedência.
Com direção de Fred
Justen e texto de William Esteves, Porão de Baleias volta
aos palcos com a supervisão
de Moacir Chaves.
O espetáculo, que estreou em 2014, gira em torno

de uma trama que une quatro
personagens em um suspense
tragicômico e como o diretor
mesmo deﬁne, “quase romântico, quase sem escrúpulos, quase sexual, quase sem amor”.
“Porão de Baleias traz à
tona a verdade nua e crua do
lado perverso do ser humano,
onde tudo é sentido ao contrário, onde a mão que afaga é

a mesma que sufoca, onde a
escuridão e o frio de um porão
transformam-se num habitat
selvagem”, descreve o diretor
Fred Justen.
A Satura Companhia de
Teatro nasceu em Petrópolis,
em 1993. Com 25 anos de estrada, o grupo soma um grande
repertório teatral, entre espetáculos infantis e adultos.

