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Secretaria de Saúde aldeense
 promove ação especial”

Alunos recebem medalha por
 destaque no IDEB
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I Exposição de Arte Natalina 
será realizada em Araruama
Com o objetivo 

de valorizar os artis-
tas da nossa região, 
promovendo troca de 
experiências e divul-
gando a sua arte, a 
Prefeitura Municipal 
de Araruama, através 
da Secretaria de De-
senvolvimento Econô-
mico, Cultura, Turis-
mo e Esporte e Lazer 
está promovendo a I 
Exposição de Arte Na-
talina de Araruama.

Os interessados 
em participarem do 

evento devem realizar 
as inscrições, de 05 a 
20 de novembro, no 
Teatro Municipal Pre-
feito Graciano Torres 
Quintanilha, de terça 
a sexta-feira, das 10 
às 17 horas, sendo 
necessário apresentar 
a cópia do RG e do 
CPF. No ato da inscri-
ção, o artista receberá 
o regulamento. Já a 
exposição das obras 
acontecerá na Casa 
do Papai Noel (Pra-
ça Antônio Raposo), 

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.

Alunos da Escola Municipal 
Therezinha Pedrosa receberam medalha 

por destaque no IDEB

Os estudantes da 
Escola Municipal The-
rezinha Pedrosa re-
ceberam, na manhã 
desta terça-feira (27) 
medalhas da diretora 
Danielle Corrêa pelo 
ótimo desempenho 
nas notas individuais 
e nas médias gerais 
no ano de 2017, de 
acordo com o Índice 
de Desenvolvimento 
da Educação Básica 
(IDEB),o indicador que 
avalia a qualidade da 
Educação que é ofe-
recida em cada muni-
cípio, pelo Ministério 

da Educação (MEC). 
Na ocasião, a Prefeita 
Grasiella Magalhães 
estava presente pres-
tigiando a premiação, 
juntamente com o Se-
cretário de Educação, 
Cultura e Esporte.

 A Escola Municipal 
Therezinha Pedrosa 
obteve destaque nas 
notas individuais, man-
tendo o resultado de 
7.2, com a soma das 
notas da Prova Bra-
sil, de média de 237,3 
em Língua portuguesa 
e 264,2 em Matemá-
tica. O município teve 

o segundo melhor re-
sultado na Região e o 
sexto melhor em todo 
o Estado do Rio de Ja-
neiro, na classificação 
de 5° ano. Nos resulta-
dos do 9° ano, Iguaba 
ficou em terceiro lugar 
na Região dos Lagos.  

O Secretário de 
Educação, Fred de 
Carvalho, destacou que 
para os próximos anos 
o objetivo é investir 
para conquistar melho-
res resultados, e que a 
garantia desse traba-
lho é a valorização que 
os pais dão à escola.  
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Prefeitura realiza concurso musical “Big Voice – 
A melhor voz de Araruama”

Com intuito de valo-
rizar os talentos locais, a 
Prefeitura de Araruama, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Cultura, Turismo 
e Esporte e Lazer pro-
moverá o concurso mu-
sical “Big Voice – A me-
lhor voz de Araruama”.

Qualquer pessoa 
que tenha o interes-

se pela arte de cantar 
pode realizar as inscri-
ções   para disputar as 
categorias Kids (10 a 15 
anos) e adultos (a partir 
dos 16 anos), no perío-
do de 23 de novembro 
de 2018 a 25 de janeiro 
de 2019, das 9 às 17 
horas, na Superinten-
dência de Turismo. Vale 
ressaltar que, as avalia-

ções acontecerão todas 
as segundas-feiras, no 
Teatro Municipal Pre-
feito Graciano Torres 
Quintanilha, até o dia 
28 de janeiro de 2019.

Para mais infor-
mações é só se diri-
gir à Superintendência 
de Turismo, situada à 
Rua Ari Parreira, nº 51, 
no bairro do Centro.

Secretaria de Saúde aldeense promove ação 
especial em alusão ao “Novembro Azul”

A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, promoveu du-
rante toda a tarde da 
última sexta-feira (23) 
uma ação especial em 
alusão à campanha 
mundial “Novembro 
Azul”, voltada à saúde 
do homem, com ênfa-
se na prevenção e no 
diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. A 
programação ofereceu 
atendimento médico 
especializado, consul-
tas de enfermagem, 
solicitação de exames, 
aferição de pressão, 
testes rápidos de HIV, 

sífilis e hepatites B e 
C, além de orientações 
gerais sobre os cuida-
dos com a saúde do 
público masculino. A 
mobilização foi realiza-
da na Policlínica Muni-
cipal, no bairro Morro 
dos Milagres, e contou 
com a participação de 
cerca de 10 profissio-
nais da saúde, incluin-
do médico urologista, 
enfermeiros e técnicos 
em enfermagem. A 
secretária de Saúde, 
Francislene Casemiro, 
e o secretário adjunto 
da pasta, Bruno So-
ares, acompanharam 
toda a programação.

Para a mobiliza-
ção, a Secretaria de 
Saúde disponibilizou 
profissionais de saúde 
para os acolhimentos 
e atendimentos com 
demanda livre. Na 
ocasião, os pacientes 
dentro da faixa etá-
ria de risco preconi-
zada pelo Ministério 
de Saúde receberam 
atendimento médico 
individualizado com o 
urologista e cirurgião 
da rede municipal, 
Dr. Leonardo Cleto. A 
programação incluiu 
ainda distribuição de 
preservativos e emis-
são de cartão do SUS.
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