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Iguaba Grande promove Campanha de Vacinação Antirrábica

No próximo sába-
do, dia 24, irá acon-
tecer a Campanha de 
Vacinação Antirrábica, 
de 08h às 17h em to-
das as Unidades Bá-

sicas de Saúde (UBS) 
do município. A vacina-
ção é destinada para 
cães e gatos a partir 
de 4 meses de ida-
de. A raiva é um vírus 

zoonose, ou seja, que 
pode ser transmitido 
do animal para o ho-
mem. Ainda que seja 
considerada incomum 
nos dias de hoje, gera 

muitas preocupações, 
pois é fatal em quase 
100% dos casos. Não 
é recomendada a va-
cinação para fêmeas 
gestantes e que este-

jam amamentando ou 
animais que se apre-
sentem debilitados fi-
sicamente ou que não 
estejam se alimentan-
do. Animais de grande 

porte devem ser con-
duzidos por pessoa 
adulta e o responsá-
vel pelo animal deve 
colocar a focinheira 
sempre que solicitado.
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Academia Popular
de Iguaba Grande

Novembro é o mês 
oficial de luta contra o 
câncer de próstata. Vá-
rias instituições, comu-
nidades e poder públi-
co são mobilizados em 
prol desta campanha di-
recionada aos homens. 
Para isso, a Academia 
Popular preparou um 
mês recheado de pro-
gramações voltadas 
ao tema com o objetivo 
de conscientizar a po-
pulação a respeito de 
doenças masculinas.

Na quarta-fei-

ra (28), acontecerá 
o Aulão Mix “Bigode 
Grosso”, às 8h30min, 
e contará com várias 
modalidades e desa-
fios para diversão dos 
alunos. Na sexta-fei-
ra (30) será marca-
do pelo Funk Dance 
do Bigodão, às 17h, 
um evento dançante 
com os Professores 
de Zumba e Dança 
Sênior. O traje obri-
gatório para participar 
da atividade é camisa 
azul de qualquer tom.

Programação Especial no Cereall em Cabo Frio

O Cereall Gourmet 
Restaurante apresen-
ta, de quinta a sábado, 
uma programação re-
cheada de novidades. 
Palestra, feira orgânica, 
música, dança, medita-
ção e Black Friday, tudo 
para despertar a cons-
ciência e estabelecer a 
ecologia interna. São 
eventos abertos ao pú-
blico, direcionados aos 
que buscam qualidade 
de vida, autoconheci-
mento, autodomínio 
e realização pessoal.

A palestra, nesta 
quinta (22), às 18h30, 
em parceria com Mr 
Cat, vai abordar o tema 

“O despertar de uma 
nova consciência com 
a física quântica”. A hip-
noterapeuta Ericksonia-
na Maria Auxiliadora, 
pós-graduada em Saú-
de Quântica, propõe o 
foco na interconexão 
dos seres humanos 
com tudo e todos, e a 
influência da transfor-
mação de cada um nos 
eventos globais. O intui-
to é buscar o despertar 
da auto responsabilida-
de do ser humano dian-
te dos acontecimentos 
na área política, e nos 
assuntos relacionados 
ao meio ambiente, e 
nos relacionamentos.

Na sexta (23), às 
10h, tem Feira Orgânica 
com a Disseminar, que 
oferece alimentos fres-
quinhos, sem veneno e 
sem agressão à nature-
za. E para provar que é 
muito fácil ter uma vida 
mais saudável, pela 
primeira vez, o Cereall 
Gourmet – Restaurante 
e Armazem, aderiu ao 
dia mundial do descon-
to e entrou na onda do 
Black Friday, uma varie-
dade de produtos com 
descontos especiais.   

No sábado (24), 
fechando a programa-
ção, às 18h30, Sahaja 
Yoga fará uma apre-

sentação de música e 
danças tradicionais da 
Índia, e meditação. As 
pesquisas científicas 
comprovam que a me-
ditação nos torna mais 
dinâmicos, criativos, 
confiantes, e ao mesmo 
tempo, muito humildes, 
amorosos e compas-
sivos. A Sahaja Yoga 
é uma instituição sem 
fins lucrativos, com o 
objetivo de transmitir 
os ensinamentos de 
sua fundadora, Shri 
Mataji Nirmala Devi. 
O Restaurante Cere-
all Gourmet fica à Rua 
José Bonifácio, 28, no 
Centro de Cabo Frio.

A Prefeitura de Ara-
ruama, através da Se-
cretaria de Saúde e a 
Coordenação de Saú-
de Coletiva, realiza até 
o dia 07 de dezembro, 
nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, a 
Campanha de Vacina-
ção contra o HPV. O 
objetivo desta campa-
nha é elevar a cobertu-
ra vacinal do HPV que 
se encontra em baixa 
no município. Para isso, 
a Secretaria de Saúde 
em parceria com a Se-
cretaria de Educação 
montou um cronograma 
especial a fim de vaci-
nar meninas de 9 a 14 

anos e meninos de 11 
a 14 anos, das escolas 
da Rede Municipal de 
Ensino.

A vacina contra o 
HPV previne a trans-
missão do vírus (papilo-
mavírus humano), cau-
sador de doenças como 
câncer do colo do útero 
e verrugas genitais, que 
são contraídas através 
do contato direto com 
as mucosas ou peles 
infectadas. É importan-
te frisar que, a vacina-
ção só será aplicada 
nos alunos que apre-
sentarem autorização 
dos pais e a caderneta 
de vacina.

Prefeitura de Araruama realiza Campanha de Vacinação contra o HPV
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