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ExpoArte Artesanato Mundial

Farmácia Municipal recebe 
melhorias em Iguaba Grande
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ExpoArte Artesanato Mundial estará em Angra, Cabo frio, 
Búzios e São Pedro da Aldeia de Novembro a Março

Cidades da Re-
gião dos Lagos re-
ceberão os melhores 
artesãos de diversas 
partes do mundo du-
rante quatro meses

Um dos eventos de 
artes mais aclamados 
do Brasil, a Expoarte 
Artesanato Mundial, no 
mercado desde 2014 
e que passou por de-
zenas de shoppings 
espalhados pelo Brasil, 

chega ao interior do es-
tado do Rio de Janeiro. 
A primeira parada será 
na cidade de Angra dos 
Reis, no Shopping Pi-
ratas, de 7 novembro 
a 4 de dezembro, na 
praça de eventos (ao 
lado da praça alimen-
tação, em frente ao su-
permercado Zona Sul). 
E no Sulacap, na Zona 
Oeste do Rio, de 29 de 
novembro a 23 de de-

zembro. Em Cabo Frio 
o evento acontece, no 
Shopping Park Lagos, 
ao lado da loja CVC, 
de novembro a mar-
ço. E em Búzios, ainda 
com data a confirmar.

Em São Pedro da 
Aldeia a Expoarte Mun-
dial apresenta o Melhor 
da Culinária Caipira, 
em noites recheadas 
de cultura brasileira, 
história, música, violei-

ros, com um ambiente 
especial de fazenda, 
nos dias 11, 12 e 13 Ja-
neiro, no SpaceHall, lo-
calizado na Praia Linda.

Quem comanda a 
gastronomia é o  Cheff 
Agostinho, o famoso Vô 
Agostinho da Paçoca, 
apresentando o melhor 
da culinária caipira, e 
doces caseiros, mamão 
cristalizado,suspiros, 
empadas, feijão tropei-

ro, e é claro, a paçoca 
que deu a  Agostinho 
seu reconhecimento.

Na Expoarte esta-
rão em exposição pro-
dutos típicos do Peru, 
Equador e da Índia. 
Oportunidade única 
para adquirir belas pe-
ças da moda indiana e 
peruanas fabricadas no 
Brasil. Nos estandes 
Índia com vestuários e 
bolsas, com camisas e 

pequenos móveis mar-
chetaria. Nos estandes 
do Peru com rico arte-
sanato, além de pulsei-
ras e colares de couro 
do Equador. A entrada 
é franca e fica aberto 
no horário de funcio-
namento do shopping. 
Para expor, entre em 
contato – expoarte@
outlook.com.br ou pelo 
telefone (22) 98177-
4633 com Eliana.
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 A Prefeitura de 
Araruama, através da 
Secretaria de Saúde 
e a Coordenação de 
Saúde Coletiva, reali-
za até o dia 07 de de-
zembro, nas escolas 
da Rede Municipal de 
Ensino, a Campanha 
de Vacinação contra o 
HPV. O objetivo desta 

campanha é elevar a 
cobertura vacinal do 
HPV que se encontra 
em baixa no municí-
pio. Para isso, a Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com a Se-
cretaria de Educação 
montou um cronogra-
ma especial a fim de 
vacinar meninas de 9 

a 14 anos e meninos 
de 11 a 14 anos, das 
escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino.

A vacina contra o 
HPV previne a trans-
missão do vírus (pa-
pilomavírus humano), 
causador de doen-
ças como câncer do 
colo do útero e verru-

gas genitais, que são 
contraídas através do 
contato direto com as 
mucosas ou peles in-
fectadas. É importante 
frisar que, a vacinação 
só será aplicada nos 
alunos que apresen-
tarem autorização dos 
pais e a caderneta de 
vacina.

Farmácia Municipal de 
Iguaba Grande recebe melhorias

A Farmácia Muni-
cipal de Iguaba Gran-
de faz parte do amplo 
campo de trabalho da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, e agora re-
cebeu melhorias como 
ampliação do espaço 
e Programa Remédio 
em Casa. Diversos 
medicamentos são dis-
ponibilizados na Far-
mácia Municipal, como 
antiinflamatórios, anal-
gésicos, antitérmicos, 
antidepressivos, entre 
outros.  A retirada pode 
ser feita por qualquer 
munícipe de Iguaba, 
mesmo que não tenha 
o cadastro na Unida-
de Básica de Saúde 
(UBS), mas que apre-
sente o receituário e 
a carteira do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A Prefeita Grasiella 
Magalhães afirma que 
na farmácia estão dis-
poníveis medicamentos 
judiciais que são caros 
e não são de respon-

sabilidade do Estado 
e nem fazem parte da 
grade de fornecimento 
do SUS.

Para o maior con-
forto da população, a 
sala de espera da Far-
mácia foi ampliada, 
dobrando o número de 
lugares e, além disso, 
o espaço conta com ar 
condicionado e senha 
eletrônica, o que vai ga-
rantir um atendimento 
mais eficiente.

Outra novidade é o 
Programa Remédio em 
Casa, que é um Projeto 
de Lei, com Indicação 
Legislativa do Vereador 
Alessandro Grimauth, 
Lei 1069/13, que en-
trega medicamentos 
pra hipertensos e dia-
béticos em suas casas. 
A Farmácia Municipal 
funciona na Sede da 
Secretaria de Saúde, 
na Rua Capitão Jorge 
Soares, s/nº – Centro 
de 08h às 14h.
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