
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 243/2019.                        Em, 04 de setembro de 2019. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

SENHOR GLAUBER HENRIQUE GONÇALVES 

RIBEIRO, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS 

PRESTADOS AO MUNICÍPIO. 

 

Exm° Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao 

Senhor Glauber Henrique Gonçalves Ribeiro pelos relevantes serviços prestados ao 

Município. 

 

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2019. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Glauber Henrique Gonçalves Ribeiro, casado, nascido no dia 04 de outubro de 1992 

na cidade de Contagem em Minas Gerais, hoje reside em Cabo Frio no Bairro Jardim 

Excelsior, morou na cidade de Três Rios onde cresceu estudou e se formou. 

Com 17 anos começou trabalhando em uma empresa privada como assistente 

administrativo, sempre foi ousado e curioso, queria sempre aprender mais, seu sonho sempre 

foi ser jornalista, foi quando surgiu uma oportunidade na Radio Clube da cidade de Paraíba do 

Sul, onde começou como repórter de rua, depois foi para um jornal da cidade de Três Rios 

chamado A Cidade onde se destacou com grandes reportagens por ser dinâmico imparcial e 

criativo, foi também fotógrafo da Prefeitura de Três Rios. 

Glauber veio para Cabo Frio em 2015 para trabalhar a convite de uma empresa, que 

infelizmente não deu certo aqui e mudou para outro estado, mas como ele amou a cidade e já 

havia traçado planos para firmar as estacas nesta terra e cheio de projetos para realizar seu 

sonho não perdeu a oportunidade para juntar o que havia recebido, quando em 2018 apostou 

no seu conhecimento e experiência para abrir seu próprio negócio que em menos de 06 meses 

já tinha mais de 30 mil seguidores conquistando a confiança e respeito dos seus internautas e 

das grandes emissoras locais que hoje transmitem suas matérias em rede nacional dando a 

Rlagos Notícias os devidos créditos. 

Começou com matérias policiais mostrando o cotidiano na comunidade e as ações 

policiais, mas devido o crescimento e sucesso do portal passou a incluir outros assuntos, ação 

social, eventos, saúde, moda, política, assessoria contábil, jurídica, finanças e outros pra cada 

vez mais trazer informação ao publico que o acompanha no dia a dia. 

No começo houve muitas barreiras, mas hoje já conseguiu superá-las com apoio de 

amigos e parceiros que tem acreditado em seu potencial, mas ele não pretende parar por aqui 

em breve teremos novidades!!! 


