
   Ano 21 | Nº 738  -  22 de Novembro de 2018  | facebook.com/lagosnoticia | R$ 1,00 | Região dos Lagos 

PÁG 03



 02  Edição 738 • 22 de Novembro de 2018

As matérias enviadas para o jornal devem ser assinadas 
e constar RG. O conteúdo é de inteira responsabilidade 
do respectivo

Fundadora Elza Mª de A. Costa

Jornalista Responsável
Sergio Luiz Costa DTR/RJ: 1693/08/07

Gráfica
Editora Esquema

Circulação: Costa do Sol
Araruama | Iguaba Grande | São Pedro 

Saquarema | Cabo Frio |  Arraial do Cabo
 Rio das Ostras | Silva Jardim | Búzios

Maricá | Quissamã | Carapebus | Macaé

Contatos
(22) 99835-2200  |  (22) 3021-2170
Email Geral: lagosnoticia@hotmail.com

Licença Amb: publicacao.ln@gmail.com

Tiragem: 5.000 exemplaresDireção: Regina Helena Costa

Empresa: Saquarema Notícias Ltda |  CNPJ: 01.637.014/0001-83
Produção

RHC Comunicação Eireli ME

Colaboração

 Fernanda Guterres | Thaís Barbosa
Willian Fernandes  | Tamirys Mello 

Nathália Duarte
Sede da Redação:

Rua Conselheiro Macedo Soares - 117 
Sala 212 - Centro - Araruama - RJ

Contato para Vendas: (22) 99749-4433

Instituto Rio participa do Encontro Anual
 da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética

Os dentistas Már-
cio Marques e Denise 
Marques, da direção 
do Instituto Rio, parti-
cipam do 24º Encontro 
Anual da Sociedade 
Brasileira de Odontolo-
gia Estética, realizado 
na Bahia entre os dias 
21 a 24 de novembro. 
O objetivo é se apro-
fundar ainda mais em 
técnicas que já são 

oferecidas na clínica 
multidisciplinar em Pe-
trópolis e em Cabo Frio.

 Com o tema “Os 
limites da odontologia 
minimamente invasi-
va”, o encontro tem 
palestrantes de diver-
sas partes do Brasil, 
além dos que vieram 
dos Estados Uni-
dos, Europa e Japão.

Márcio lembra que 

a estética na odonto-
logia é multidisciplinar, 
pois envolve periodon-
tia, prótese, implante, 
ortodontia e outras es-
pecialidades. O objetivo 
é o de otimizar os resul-
tados.  Nos quatro dias 
de evento, os profissio-
nais falam de técnicas 
diversas, como implan-
te, lente de contato e as 
cerâmicas, entre outras.

Tudo pronto
 para o X Aloha Spirit Festival

Depois de cinco 
dias de competições 
internacionais com o 
XVIII Sul-Americano de 
Va’a, Cabo Frio volta a 
ser palco de outro gran-
de evento esportivo, o 
X Aloha Spirit Festival, 
que reunirá mais de 2 
mil atletas no canto da 
Praia do Forte de sex-
ta-feira (23) a domingo 
(25), com disputas nas 
modalidades de Ca-
noa Havaiana, Stand 
Up Paddle, Natação 
em águas abertas, 
Paddleboard, Surfski, 
Triathlon Waterman e 
Apneia, além da Bea-
ch Run. Para o Aloha 
os organizadores vão 
utilizar a mesma estru-
tura do Sul-Americano 
de Va’a, com o acrés-

cimo de algumas no-
vas, como um estúdio 
de TV e um telão de 
cinema, que já come-
çaram a ser montados 
nesta quarta-feira (21), 
durante o encerramen-
to do campeonato de 
canoas havaianas.

A programação do 
Aloha Spirit será aberta 
nesta sexta-feira (23), 
com uma campanha 
de conscientização 
ambiental “Aloha Spirit 
Mar Sem Lixo”, com 
coleta de microlixos na 
orla, realizada em par-
ceria com a ONG Mar 
Sem Lixo, e apoio da 
Prefeitura de Cabo Frio, 
QArt, Prolagos, Seu 
Lixo Meu e Porto Real. 

Durante o dia tam-

bém estão previstas 
apresentações gratui-
tas de teatro infantil 
através de parceria 
Prolagos / Aloha Spirit 
(14h), cinema na praia 
com exibição do de-
senho “Moana”, atra-
vés do projeto Festival 
Aloha Spirit de Cinema 
(14h40), com apoio do 
Ministério da Cultu-
ra, e encerramento do 
receptivo (19h), tudo 
na arena montada no 
canto da Praia do For-
te. Já as competições 
começam oficialmente 
no sábado (24): a partir 
das 6h30 tem abertu-
ra da arena e entrega 
dos kits aos atletas, 
e às 7h30 a primeira 
prova: natação águas 
abertas (1.500 metros).



Edição 738 • 22 de Novembro de 2018 03

A Associação de 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) 
promoveu um almoço 
beneficente em prol da 
manutenção da institui-
ção, no último domin-
go, dia 18. O cardápio 
foi carne assada re-

cheada e strogonofe 
de Frango.  Aproxima-
damente 200 pessoas 
prestigiaram o evento.

O diretor da APAE 
Cláudio Antônio, afir-
ma que a participa-
ção da população foi 
fundamental para o 

sucesso do evento: 
“O que foi arrecada-
do irá nos ajudar a 
arcar com as taxas e 
manutenção do es-
paço, além de man-
ter o atendimento aos 
nossos assistidos”, 
destacou o diretor.

APAE de Iguaba Grande 
realizou Almoço Beneficente

I Exposição de Arte Natalina
 será realizada em Araruama

Com o objetivo de 
valorizar os artistas da 
nossa região, promo-
vendo troca de experi-
ências e divulgando a 
sua arte, a Prefeitura 
Municipal de Araruama, 
através da Secretaria 

de Desenvolvimento 
Econômico, Cultura, 
Turismo e Esporte e 
Lazer está promovendo 
a I Exposição de Arte 
Natalina de Araruama.

Os interessados em 
participarem do even-

to devem realizar as 
inscrições, de 05 a 20 
de novembro, no Tea-
tro Municipal Prefeito 
Graciano Torres Quin-
tanilha, de terça a sex-
ta-feira, das 10 às 17 
horas, sendo necessá-
rio apresentar a cópia 
do RG e do CPF. No 
ato da inscrição, o ar-
tista receberá o regula-
mento. Já a exposição 
das obras acontecerá 
na Casa do Papai Noel 
(Praça Antônio Rapo-
so), de 26 novembro a 
31 de janeiro de 2019.

O período de vota-
ção das obras também 
será na Casa do Papai 
Noel, só de 01 a 15 de 
dezembro, e as qua-
tro obras escolhidas 
através do voto popu-
lar, serão premiadas 
no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais).

A cerimônia de pre-
miação ocorrerá no dia 
12 de janeiro de 2019, 
no Salão Iconográfico 
do Teatro Municipal.

Curso de Práticas Agroecológicas

A Prefeitura de Ara-
ruama, através da Se-
cretaria de Ambiente, 
Agricultura, Abasteci-
mento e Pesca reali-
zará nos dias 26, 27 e 
28 de novembro, das 
9 às 18 horas, o curso 
de “ Práticas Agroeco-
lógicas de Produção”. 

A capacitação é 
destinada aos agricul-

tores que pertencem a 
Agricultura Familiar de 
Araruama. Os interes-
sados deverão realizar 
as inscrições para o 
curso até o dia 23 de 
novembro, na Supe-
rintendência de Agri-
cultura, localizada no 
Parque de Exposições 
Manoel Marinho Leão. 
É necessário apresen-

tar o RG e o compro-
vante de residência.

Vale destacar 
que, o curso será mi-
nistrado pela instru-
tora Silvia Michele, 
numa parceria entre 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural 
(SENAR) e o Sindica-
to Rural de Araruama.
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