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Definidos os campeões da 1ª Copa Smash de Beach Tennis
 em Rio das Ostras (RJ)

Foram definidos os 
campeões da 1ª Copa 
Smash de Beach Ten-
nis, realizada na praia 
da Costazul, na cidade 
de Rio das Ostras. A 
competição contou com 
104 atletas de toda Re-
gião dos Lagos. Além 
de Rio das Ostras, o 
evento teve atletas 
de Macaé, Cabo Frio, 

Búzios, Campos, Rio 
de Janeiro e também 
contou com atletas do 
Espírito Santo e de Ma-
naus, no Amazonas.

Na categoria A 
(avançado) os títulos 
ficaram com Pedro 
Araújo/Rafael Lopes no 
masculino e Mirele Gei-
ger/Roberta Alves no 
feminino. Na Dupla Mis-

ta quem levou a melhor 
foi a parceria formada 
por :Pedro Araújo/Rafa-
el Lopes.

Atletas da Região 
dos Lagos levaram ca-
necos. De Macaé na 
Dupla Mista A, Dou-
glas Edwards levou o 
troféu. Na Dupla Mista 
C da mesma cidade, 
Karoline Magalhães 

e João Paulo Dutra fi-
caram com o triunfo. 
Magalhães e Michelle 
Figueiredo levaram o 
troféu na Feminina C 
(Iniciante). De Rio das 
Ostras título para Zay-
da Carvalho na Master 
40 feminino e da dupla 
Pedro e Eduardo Bit-
tencourt na Masculina 
C. 

Fotos: Luiz Amaral

Guarda Ambiental faz retirada
 de enxame de abelhas

A Guarda Ambien-
tal foi acionada nesta 
semana para atender 
um pedido de retirada 
de enxame de abelhas, 
dentro de uma manilha 
ao lado do Rio Salga-
do, enquanto a equipe 
da Secretaria de Obras 
executava um serviço 
no local.  

Atualmente, Iguaba 
é a única cidade na Re-
gião dos Lagos que re-
aliza esse trabalho es-
pecífico, gratuitamente, 
com atendimento 24h. 
Esse serviço faz parte 
do projeto SOS Abe-
lhas, idealizado pelo 
Técnico em Apicultura 
e membro da Equipe 
de Destacamento Am-
biental, que faz parte 
da Guarda Civil, Gui-

lherme Delmas, que 
já retirou mais de 120 
enxames de abelhas 
no município, desde o 
ano passado até o fi-
nal deste ano. Na oca-
sião, o técnico Delmas, 
imediatamente foi até 
ao local para fazer o 
recolhimento de, apro-
ximadamente, 80 mil 
Abelhas Pretas ou Abe-
lhas Alemãs, também 
conhecidas pelo nome 
científico Apis Mallífe-
ra, que é reconhecida 
como dócil. 

 Para acionar o ser-
viço, o munícipe pode 
entrar em contato com 
a Secretaria de Meio 
Ambiente pelo telefone 
(22) 2624-4280 – Ra-
mal 214 e 224, com a 
Guarda Civil
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O Natal em Iguaba 

Grande começou em 
grande estilo com a 
inauguração da Árvore 
de Natal, que aconte-
ceu nesta quarta-feira 
(5), no Popeye. A noi-
te contou com apre-
sentações artísticas 
e queima de fogos, 
com a presença dos 
vereadores Alan Ro-
drigues e Adriano Mai-
rink, os Secretários de 
Meio Ambiente, Paulo 
Cunha, de Turismo, 
Marco Aurélio Gama, 
o Subsecretário de 
Cultura, João Gabriel 
Cortez , o responsá-
vel pelo Departamento 
de Iluminação Pública, 
Adilson dos Santos e 
do Vice-Prefeito, Le-
andro Coutinho, re-
presentando a Prefeita 
Grasiella Magalhães, 
que foi ao Rio de Ja-
neiro para uma reunião 
com o futuro Secretário 
de Saúde do Estado, 
para buscar recursos e 
novos projetos para o 
município. 

 O evento foi mar-
cado por apresenta-

ções como a do Es-
paço de Dança Lina 
Barcelos, em que o 
grupo dançou “A Magia 
do Natal”, a jovem Ma-
riana Fagundes com o 
solo de dança “Boneco 
de Neve”, a dançaria 
Yasmin Shinaider, com 
o tema “Enfeite de Na-
tal” e a apresentação 
de dança “Presente de 
Natal” por Fabrício Oli-
veira. O evento contou, 
ainda, com a participa-
ção do Coral da Asso-
ciação de Moradores 
e Amigos de Iguaba 
Pequena (AMAIP) e 
do Centro de Referên-
cia do Idoso (CRI) que 
cantou a música “Cla-
mor Pela Paz”, com 
a direção do regente 
Cláudio Santana. Na 
contagem regressiva, 
as famílias se reuniram 
em frente a Arvore de 
Natal para ver as lu-
zes ascendendo e, em 
seguida, a população 
pôde assistir à queima 
de fogos. Logo após as 
famílias posaram para 
fotos e fizeram regis-
tros de selfies. 
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