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Natal de Luz encanta público em Saquarema

Natal da Família 
encanta cidadãos de Iguaba Grande
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Meia tonelada de resíduos é coletada
 da Praia do Forte, em Cabo Frio

Meia tonelada de 
resíduos foi coletada 
na Praia do Forte, em 
Cabo Frio, no último 
sábado (15), durante 
a ação voluntária de 
limpeza manual “Am-
bientalistas Expres-
sion Sessions”, que 
contou com o apoio 
da Comsercaf e de 40 
participantes. Entre os 
colaboradores um alu-
no da Associação de 

Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de 
Cabo Frio. Os ativistas 
peneiraram a areia, 
“varreram” o local com 
ancinhos e retiraram 
cacos de vidro, peda-
ços de carvão, verga-
lhões e entulho.

Os participantes 
receberam equipa-
mentos como luvas, 
sacolas e fichas para 
catalogação dos resí-

duos coletados, além 
de peneiras, pás, anci-
nhos e um trator para 
remoção dos materiais 
recolhidos durante o 
dia. Funcionários da 
Comsercaf também 
forneceram orienta-
ções sobre o descarte 
correto de resíduos e 
preservação do meio 
ambiente.

A iniciativa teve por 
objetivo levar consci-

ência ambiental para 
os usuários da praia, 
moradores e turistas 
fomentando o descar-
te correto do lixo. A 
Comsercaf vai realizar 
análise estatística dos 
resíduos catalogados, 
que vão orientar as 
ações da autarquia 
para minimizar impac-
to no meio ambiente e 
melhorar a gestão de 
resíduos da cidade.

Natal da Família encanta
cidadãos de Iguaba Grande

Famílias iguaben-
ses participaram nesta 
última sexta-feira (14), 
do evento da Cultura 
que reuniu os alunos 
da Escola de Arte An-
tônio Bispo e do pro-
jeto Aqui tem Cultura, 
que acontece toda se-
mana na Associação 
de Moradores e Ami-
gos de Iguaba Peque-
na(AMAIP). Os alunos 
atuaram com apresen-
tações de violão, can-
to, teclado, baixo, bal-
let, jazz, teatro e, na 
ocasião, os pais dos 
alunos participaram 
das brincadeiras.

O evento reuniu 
alunos, pais e profes-
sores da Cultura de 
Iguaba Grande em 
uma grande confrater-
nização das ativida-
des que aconteceram 
durante o ano. “Nos 
reunimos com a equi-
pe e tivemos a ideia 
de fazer o Natal da Fa-
mília para ter a intera-
ção dos pais e alunos, 
para fazermos um 
natal descontraído”, 
declarou o Subsecre-
tário de Cultura, João 
Gabriel Cortez.

Além das apre-
sentações artísticas, 
o Natal da Família 
teve a participação 
das artesãs iguaben-
ses que colocaram à 

exposição trabalhos 
natalinos. Marcela de 
Aguiar é artesã, mora-
dora de Iguaba Gran-
de há um ano e três 
meses e participou do 
curso de artesanato da 
Escola de Arte Antônio 
Bispo. “Eu me identifi-
quei muito com o arte-
sanato aqui na cidade; 
é uma coisa nova, as 
pessoas estão gos-
tando e eu estou ven-
dendo. Eu me mudei 
para Iguaba e não 
conhecia ninguém e, 
num certo dia, estava 
tendo show na Praça 
Edyla e vi a exposição 
de artesanato e logo 
me inscrevi no curso; 
onde conheci pessoas 
diferentes; isso mudou 
a minha vida”, disse 
Marcela.

O Projeto Aqui tem 
Cultura foi implanta-
do há cinco anos nas 
Associações de Mora-
dores, em que a Es-
cola de Arte Antônio 
Bispo disponibiliza os 
professores. Daffiny 
de Figueiredo, dança 
desde o ano passado 
pela a AMAIP. “Essa é 
a primeira vez que me 
apresento na Praça. 
Eu gosto muito de par-
ticipar, dançando. Aqui 
eu fiz muitos amigos”, 
disse a jovem dança-
rina.

Obras na Orla da Tereza entram em fase final em São Pedro da Aldeia
As obras de urbani-

zação da Orla da Praia 
da Tereza, no bairro 
Balneário São Pedro, 
entram em fase de 
finalização nesta ter-
ça-feira (18). As equi-
pes estão realizando 
a instalação de kits de 
mesa, bancos de con-
creto e postes para 
iluminação. Recente-
mente, o local recebeu 
ainda a colocação de 
concreto pigmentado 
no calçadão. A inter-
venção é fruto de um 
contrato de repasse 

entre a Prefeitura de 
São Pedro da Aldeia e 
o Ministério do Turis-
mo, com interveniência 
da Caixa Econômica 
Federal. A obra tem 
um investimento de 
R$540.773,77, sendo 

R$ 11.036,20 de con-
trapartida municipal.

Ao longo da ex-
tensão da orla, estão 
sendo instalados 10 
conjuntos de mesas e 
bancos de concreto. 
Para a iluminação do 

local, foram colocados 
26 postes de aço. Cada 
ponto receberá duas 
unidades e a equipe se-
gue trabalhando para a 
colocação das luminá-
rias, em formato péta-
la. Na próxima fase de 
intervenção será feito o 
acabamento da ponte, 
com muro de gabião e 
guarda corpo de aço.

A secretária de Ur-
banismo e Habitação, 
Liane Martins, desta-
cou a importância da 
obra e citou as etapas 
em andamento.
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18º Encontro Nacional de Motociclistas 
em Iguaba Grande reúne cerca de 15 mil pessoas

No último final 
de semana, dias 14, 
15 e 16, aconteceu o 
18º Encontro Nacio-
nal de Motociclistas 
em Iguaba Grande. 
O evento contou com 
barracas de acessó-
rios de couro, praça de 
alimentação, distribui-
ção de troféus para os 
motoclubes visitantes, 
café da manhã e área 
de camping coberta, 
além de shows de ban-
das de rock e blues. O 
encontro reuniu cerca 
de 15 mil pessoas.

Foram quatro me-
ses de preparação, 
selecionando bandas, 
cadastrando exposi-

tores e divulgando o 
evento entre os moto-
clubes de todo o Bra-
sil. O organizador do 
evento Ildmar Couto, 
mais conhecido como 
Barbudo, está no mo-
tociclismo há 51 anos 
e há 18 realiza esse 
evento no município. 
Para ele, o evento já é 
uma tradição e, além 
disso, proporciona 
mais visibilidade para 
a cidade. “Quando a 
gente fala que é um 
encontro Nacional, as 
pessoas se interes-
sam mais em partici-
par, isso muda o olhar 
para o evento, chama 
mais atenção”, afirmou 

o organizador.
A programação 

iniciou na sexta, com 
shows do Esquadrão 
X, Eternal Flame e Se-
gredo de Estado. Já no 
sábado, os shows fo-
ram com AMAX, Sanc-
tuarium e Cilindrada. 
No domingo, o evento 
encerrou com a banda 
Lorius.

A banda Eternal 
Flame, que abriu o en-
contro na sexta-feira, 
possui 5 componentes 
e tem 23 anos de es-
trada, nos quais, par-
ticipou das 18 edições 
do Encontro Nacional 
de Motociclistas, em 
Iguaba Grande. 

Natal de Luz encanta público em Saquarema
O Natal de Luz Sa-

quarema, realizado en-
tre os dias 12 e 14 de 
dezembro, levou toda a 
magia natalina ao pú-
blico, que se encantou 
com as apresentações 
e acompanhou de perto 
a programação cultural 
e artística.

No primeiro dia de 
evento, que aconteceu 
na Praça do Coração, 
no Centro, a festa ficou 
por conta da Família 
Lima, que emocionou a 
plateia com seus gran-
des sucessos, entre 
eles “Meu Guri”, “Amor 
de Sobra” e “Família”. 
Neste primeiro dia, gru-
pos de dança de diver-
sas escolas municipais 

e os corais “Encanta 
Saquarema” e “Escola 
que Canta” também se 
apresentaram no palco, 
promovendo o clima de 
alegria e união entre 
os presentes. No final 
da noite, Papai Noel e 
seus ajudantes espe-
ciais chegaram para 
festejar e tirar fotos com 
a criançada.

A festa do Natal de 
Luz continuou nos dias 
13 e 14, nos distritos de 
Sampaio Corrêa e Ba-
caxá, respectivamen-
te, com a presença do 
bom velhinho e grande 
programação artística, 
apresentações de te-
atro, dança e música. 
Crianças, jovens, adul-

tos e idosos prestigia-
ram o evento, que levou 
às famílias momentos 
de alegria, paz e refle-
xão sobre o verdadeiro 
sentido do Natal.

O Natal de Luz 2018 
foi uma realização da 
Prefeitura de Saquare-
ma, com patrocínio da 
concessionária Águas 
de Juturnaíba, por meio 
da Lei de Incentivo à 
Cultura do Ministério 
da Cultura e Produção 
de K Eventos e para 
garantir o a segurança 
da população, o evento 
contou com o apoio da 
Polícia Militar, Agentes 
da Guarda Municipal 
e Defesa Civil durante 
toda a festa.
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