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Deputado André Ceciliano
assume interinamente
o Governo do Estado
No último dia 06/10/2021,
com o afastamento do
Governador Cláudio Castro,
ficando até o dia 09/10/21,
o atual presidente da ALERJ,
Deputado André Ceciliano,
assume pela primeira vez,
interinamente, o Governo do Estado do Rio
de Janeiro.

Nova Iguaçu
realiza a
feira de livros
e encontros
com autores da cidade

O presidente da Fenig Miguel Ribeiro (centro) e o coletivo Sarau Prata, Poesia e Prosa

Na semana em que comemoraramos o Dia das Crianças e dos Professores, a Fundação
Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, a Fenig, realiza o evento “Entre linhas e livros: encontro com autores Iguaçuanos” que destaca o instrumento que une alunos e professores
no caminho do conhecimento: o Livro.
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Encontro com ativista ambiental da Reserva Biológica do Tinguá

O “CAOS”
causado pela Secretaria
Municipal de Transporte,
Trânsito e Mobilidade
Urbana de Nova Iguaçu
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PMNI

Evento no Hotel
Mercury de Nova
Iguaçu teve
a presença de
Aline Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Secretaria de Serviços Públicos
trabalha na melhoria das estradas
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Secretário Douglas Munciolo

CMNI

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Câmara Municipal de Nova Iguaçu prepara concurso público
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O Sr. Leonardo Bastos Calijão, vem trazendo o caos
nos comércios da Avenida Abílio Augusto Távora,
próximo ao posto de gasolina Madureira 1
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Bate Papo com
Elaine Medeiros
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE NOVA IGUAÇU

Reajustes
dos produtos
alimentícios,
gás de cozinha e
combustível

Presidente da Câmara de Nova
Iguaçu, Dudu Reina, celebra
acordo e acaba com litígios sobre
aluguel do imóvel do Legislativo

Presidente da Câmara de Nova
Iguaçu, Dudu Reina, celebra
acordo e acaba com litígios sobre
aluguel do imóvel do Legislativo
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Nova Iguaçu
sedia
evento
Lixo Zero
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40 VAGAS
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A reivinicação é por água de
qualidade e ininterrupta a toda
população, sem exceção

PÁGINA 16

População se une para devolver
calçadas aos pedestres e
ciclovias aos ciclistas

PÁGINA 16

TRABALHO TEMPORÁRIO
25 VENDEDORES 08 ESTOQUES
07 OPERADORAS DE LOJA

MANDE SEU CURRÍCULO
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Evento no Hotel
Mercury de Nova
Iguaçu teve
a presença de
Aline Barros

N

ós do Jornal PapoReto, estivemos em
um evento realizado
no Hotel Mercury de Nova
Iguaçu, no dia 29/09, que

teve a presença da cantora Aline Barros. Esse
evento teve um objetivo de
arrecadar doações para
ajudar, refugiados do gon-

go é para a APAE de Nova
Iguaçu.
O realizador desse
evento foi muito feliz na
sua primeira edição, An-

derson e um agente esportivo, mais têm um coração
muito nobre, ele contou
com o apoio da Escola
Adventista de Nova Igua-

çu e o pessoal da CUFA
estava lá registrando tudo
juntinho com o Jornal PapoReto, com não podemos
deixar de falar do rapaz

do café na recepção do
hotel, Café Caramelo que
hoje você pode degustar
na Full Pneus, na Av. Nilo
Peçanha em Nova Iguaçu.

Nova Iguaçu realiza a feira de livros
e encontros com autores da cidade

O presidente da Fenig Miguel Ribeiro (centro) e o coletivo Sarau Prata, Poesia e Prosa

Na semana em que comemoraramos o Dia das Crianças
e dos Professores, a Fundação Educacional e Cultural de
Nova Iguaçu, a Fenig, realiza
o evento “Entre linhas e livros:
encontro com autores Iguaçuanos” que destaca o instrumento
que une alunos e professores
no caminho do conhecimento:

o Livro.
É um grande encontro dos
autores da cidade, numa ação
do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da
Prefeitura de Nova Iguaçu, que
desperta o gosto pela leitura e
pela riqueza da literatura, valorizando os escritores locais.
A oportunidade é muito es-

EXPEDIENTE

• EDITOR GERAL: LEANDRO CAETANO DOS SANTOS
• JORNALISTAS E COLABORADORES: Farid Assed Júnior, Marcelo Vinícius
Duarte, Yasmine Barbosa Alves, Victor Cosme Bruno, Marcello Bion de Freitas,
Cosme Sigoles da Silva, Ana Paula Marcelino Ramalho e Maurício José Sabino.
• DIAGRAMAÇÃO: Carla Martins.
As matérias assinadas (além de não representar vínculo empregatício), inclusive as colunas
são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente à opinião do Jornal, e
os anúncios publicados são de responsabilidade dos exclusiva das empresas anunciantes ficando
o Jornal PapoReto, isento de qualquer responsabilidade sobre os compromissos assumidos com os
consumidores e sobre os referidos textos.
CONTATO: editoria@jornalpaporeto.com

pecial para aproximar a população e os escritores e incentivar a produção literária de
Nova Iguaçu. A leitura é um
instrumento primordial para o
combate das desigualdades,
promovendo o acesso ao conhecimento e às diferentes
realidades. Família, escola e
sociedade se integram nesse

A escritora Gil Santos e o presidente da Fenig Miguel Ribeiro

compromisso com o saber que
tem a leitura como maior contribuição. O domínio da palavra
escrita só é possível quando a
leitura é praticada.
A realização do “Entre linhas
e livros: encontros com autores
Iguaçuanos” é mais uma grande iniciativa do programa municipal que diariamente, no Espa-

ço de Leitura Livros para Voar,
da Fenig, no TopShopping, faz
a integração dos leitores da cidade numa ação de doação e
circulação de livros, democratizando a acesso à leitura. Além
disso, a Fenig promove quinzenalmente no local, uma tarde
de autógrafos com escritores
residentes no município. Cai-

xas, que recebem doações de
livros, estão distribuídas em 11
pontos estratégicos da cidade,
facilitando o acesso de todos às
publicações. Nós do Jornal PapoReto como apoiamos essa
iniciativa estaremos presente
e transmitiremos ao vivo, em
nossos canais: www.jornalpaporeto.com
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Deputado André Ceciliano
assume interinamente
O GOVERNO DO ESTADO

Presidente da Câmara de Nova Iguaçu Vereador Dudu Reina, Procurador João Bosco Filho,
Presidente da ALERJ André Ceciliano é o Presidente da OAB, Nova Iguaçu-Mesquita Hilário Franklin

N

o último dia 06/10/2021,
com o afastamento do
Governador Cláudio
Castro, ficando até o dia
09/10/21, o atual presidente
da ALERJ, Deputado André
Ceciliano, assume pela primeira vez, interinamente, o
Governo do Estado do Rio de
Janeiro.

ANDRÉ CECILIANO NA POLÍTI-

BIOGRAFIA
Nascido em 28/02/1968,
natural de Nilópolis, morou
em Japeri, viveu em Paracambi, - o que faz dele um
“Cidadão da Baixada”, como
gosta de dizer.
Casado com a médica
Ludimila, é pai da Giulia e
do Andrezinho, todos flamenguistas, apaixonados
por música, arte, literatura
e poesia, como ele. Graduado em direito, amante
da economia começou no
mercado financeiro, chegou
a ter uma pequena distribuidora de títulos e valores
mobiliários até se dedicar
integralmente à política. Só
foi de um partido na vida, o
PT, no qual ingressou em
1996, aos 28 anos. Prefeito
de Paracambi (2001-2009),
por duas vezes, onde promoveu uma revolução em
todas as áreas, sobretudo
na Educação.

Vice-Presidente Dr. Antonio de Pádua Wol-Held, Presidente da
Alerj André Ceciliano, Dr. Paulo César e o Presidente Hilário Frankim.

Em sua gestão, a prefeitura adquiriu o belo prédio
em estilo inglês da secular
Fábrica Brasil Industrial,
inaugurada por Dom Pedro
II, e a transformou na “Fábrica do Conhecimento”,
um complexo educacional
modelo e que funciona até
hoje com escolas de ensino
técnico, superior, pós-graduação, pré-vestibular social, escola de música e de
dança, atendendo a mais de
10 mil jovens de toda a Baixada e até de outras regiões
do estado do Rio.

AEROPORTO INTERNACIONAL
TOM JOBIM - GALEÃO

André Ceciliano está em
seu quarto mandato de deputado estadual e é o atual
presidente da ALERJ, desde 2019 após ser eleito por
maioria absoluta de seus colegas.
Em tempos de polarização
e radicalização, Ceciliano se
notabilizou pela capacidade
de dialogar com parlamentares de todos os partidos, com
as forças políticas e por dar
voz às minorias, buscando
encontrar consensos.
Conseguiu, unir a Assembleia Legislativa em torno de

um objetivo comum: ajudar
a recuperar a economia do
estado e garantir os direitos
dos que mais precisam. O
Jornal PapoReto divulgou
esse projeto que é de autoria de André Ceciliano a Lei
9.191/21, que criou o programa de renda complementar
Supera RJ para ajudar pessoas sem renda e pequenos
empresários em meio à pandemia da Covid-19. Como
presidente da Alerj, deu total
autonomia aos mandatos dos
parlamentares, colocou projetos difíceis em pauta para
que o Estado, no momento
de sua pior crise financeira,
à beira de um colapso social,
pudesse aderir ao Regime
de Recuperação Fiscal e recuperar sua capacidade de
pagamentos e investimentos
em áreas prioritárias.
Reduziu despesas e devolveu recursos do orçamento da Alerj ao Estado. Em
três anos, entre 2018 e 2021,
mais de R$ 1,3 bilhões foram
economizados e devolvidos
integralmente ao Tesouro
Estadual. Ainda assim, foi
possível promover a modernização do Parlamento
Fluminense, com a inauguração de uma nova sede, no
edifício Lúcio Costa (o antigo

O Governo Federal, está
prestes a publicar o edital de
concessão do Santos Dumont.
Se o edital for liberar, todos
os voos previstos para o
Santos Dumont, vai
prejudicar o Galeão.

Banerjão), que oferece melhores condições de trabalho
e atendimento ao público do
que na estrutura anterior. A
mudança, além de unir setores que antes funcionavam
em quatro diferentes prédios,
foi feita para permitir a transformação do quase secular
Palácio Tiradentes no Museu
da Democracia.
Antes de ser eleito presidente da Alerj, foi líder do PT
por duas vezes e ocupou várias comissões importantes
como a de Cultura, a de Meio
Ambiente e a de Constituição
e Justiça. Também criou a
Frente pela Luta Antimanicomial pelo fim dos manicômios
no estado e tratamento humanizado aos pacientes psiquiátricos. É autor de mais
de 300 leis, entre elas: a que
mudou radicalmente a legislação de incentivo à Cultura,
desburocratizando o acesso
aos programas de financiamento (Lei 3.555/2000);
a que incluiu a compra de
imóveis tombados ou de interesse histórico e cultural
na Lei de Incentivos Fiscais
à Cultura (Lei 5.946/2011); a
que regula sites de compras
coletivas na Internet (Lei
6.161/2012); a que obriga o
agendamento de entregas

em domicílio em segunda
tentativa (Lei 6.696/2014), e,
mais recentemente, por conta da pandemia do corona-vírus, a lei que criou o Fundo
Soberano do Estado do Rio
de Janeiro (Emenda Constitucional 86/21); a que reduziu o ICMS de bares e restaurantes (Lei 9.355/21); a
que reduziu o imposto do setor atacadista (Lei 9.025/20),
tornando o Rio mais competitivo frente a outros estados
do Sudeste, e a que isentou
o ICMS de energia elétrica
para produtores rurais (Lei
9.360/21). Durante a maior
crise sanitária mundial, Ceciliano também aprovou diversas leis para garantir a
proteção da população e a
manutenção dos serviços
essenciais. Entre essas medidas, a obrigatoriedade do
uso de máscaras em todo o
estado (Lei 8.859/20); a proibição de multa para quem
quebrasse a fidelidade de
contratos de TV por assinatura, internet e telefone (Lei
8.888/20); o estabelecimento de normas de segurança
sanitárias para os serviços
de delivery (Lei 8.799/20); e
a proibição de Descontos no
dinheiro do auxilio emergencial (lei 8.917/20).

AEROPORTO SANTO DUMONT

O Presidente da Alerj - André Ceciliano, o que ele pode fazer para defender o Rio e o Galeão como um hub nacional?
Ceciliano: Eles estão centralizando 80% dos voos do
Estado do Rio de Janeiro no
Santos Dumont. É uma pista
pequena, que a gente sabe

que tem dificuldades.
Nos últimos três meses
aconteceram três incidentes de aviões de médio
porte. Vai pousar mas ar-

remete, porque o A320,
por exemplo, identifica o
tamanho da pista, vê que é
pequena e não pousa. Tivemos dois incidentes com a

Azul, então isso é ruim para
o Estado porque o nosso
Galeão é o hub de conexões para o Brasil e para o
mundo.

Sabemos que o Santos
Dumont foi pensado para
um aeroporto regional, mais
para a ponte Rio-São Paulo, por exemplo. Com essa

movimentação muitos trabalhadores ficaram desempregado e comerciantes
são obrigados a fecharem
seus estabelecimentos.
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Encontro com ativista ambiental
da Reserva Biológica do Tinguá
Coletivo de ambientalistas e moradores do bairro de Tinguá promovem encontro

Ricardo Portugal
JORNALISTA E
AMBIENTALISTA
DO MOVIMENTO
BAÍA VIVA

D

ia 16/10/21, a partir das
10 horas, na Praça Central do bairro do Tinguá,
será realizada a Roda de Conversa de ambientalistas e moradores da comunidade local
com o ativista Márcio das Mercês, um dos protagonistas da
luta ambiental pela criação da
Reserva Biológica do Tinguá, a
única Unidade de Conservação
do país surgida a partir da mobilização popular.
Márcio vai relembrar passagens marcantes dessa luta, que
envolveu associações de moradores, universidades, sindicatos de trabalhadores, ong’s ambientalistas e a população da
Baixada Fluminense, que subscreveram um abaixo-assinado
com mais de 10 mil assinaturas encaminhado à época ao
governo federal, pressionando
pela criação da Rebio-Tinguá.
A floresta protegida desde

23/5/1989, como Reserva Biológica compreende uma área
territorial de aproximadamente
24 mil hectares, estendendo-se pelos municípios de Nova
Iguaçu, Duque de Caxias, Miguel Pereira e Petrópolis e foi
declarada, em 1993, como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO (órgão das
Nações Unidas), pela riqueza
de sua biodiversidade de flora
e fauna e pelos mananciais de
água potável existentes em seu

interior (12 represas de captação da CEDAE) que abastecem
a população da Baixada Fluminense e parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
O menor anfíbio do mundo
(popularmente conhecido como
“sapo-pulga”) foi descoberto em
suas matas em 1965, pelo pesquisador da UFRRJ, Eugênio
Izecksohn.
Esses e outros assuntos relativos à Reserva Biológica do
Tinguá serão abordados pelo

ambientalista Márcio das Mercês nesta roda de conversa na
Praça do bairro de Tinguá.
O evento é promovido uma
vez por mês, sendo organizado
pelo Movimento Pró-Reserva
Biológica do Tinguá, Movimento Baía Viva, Movimento Negro
Unificado (MNU), Articulação
de Mulheres Brasileiras (AMB)
e Jornal Papo Reto.
A roda de conversa ocorre ao
ar livre na Praça de Tinguá e a
presença do público é liberada.
Nós do Jornal PapoReto temos um imenso prazer em poder fazer parte dessa ação, em
pró da reserva biológica de Tinguá. E estamos ciente que essa
reserva e muito importante não
só para a nossa cidade, mais
para todos o nosso planeta, vamos colocar assim!!!
Caro leitores vejam esse
documento emitido pela NAÇÕES UNIDAS, NOMEANDO
A RESERVA BIOLOGICA DO
TINGUÁ COMO PATRIMONIO
NATURAL DA HUMANIDADE .

APOIO:

Miss Nova Iguaçu – Inscrições Abertas!
Sob a direção de Noemi
Rosseto , o concurso acontece
desde 2008, elege uma representante da beleza iguaçuana e
encaminha para as etapas Estadual, nacional e internacional.
O objetivo do Concurso é
abrir oportunidades para as meninas que têm o sonho de ser
Miss e modelo e dar visibilidade
ao município através da beleza.
Todas são preparadas com
aulas de passarela , postura e
técnicas de fotogenia.
O Concurso tem premiações
que vai além do título , faixa e
corôa …o Concurso premia a
vencedora com bolsa de nível

superior, inglês entre outras …
CONCURSO ACONTECERÁ DIA 20/12/2021 no HOTEL
MERCURE / Nova Iguaçu.

INSCRIÇÕES ABERTAS!!!
Nós do Jornal PapoReto estamos divulgando um dos projetos de desfile mais cobiçados de todos os tempos, pelas modelos de todos os países. Em Nova Iguaçu as modelos tem como
participar desse desfile. Veja em nossa matéria como participar.
Vamos deixar a dica!
(21) 99365-8333
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O “CAOS”

causado pela Secretaria
Municipal de Transporte,
Trânsito e Mobilidade
Urbana de Nova Iguaçu

Bem as vésperas de um Fórum de Desenvolvimento
em Nova Iguaçu, onde estará presente
representantes de indústrias e comércios
estrangeiros, o secretário de Transporte de Nova
Iguaçu, O Sr. Leonardo Bastos Calijão, vem trazendo
o caos nos comércios da Avenida Abílio Augusto
Távora, próximo ao posto de gasolina Madureira 1

C

aros leitores, isso e
inadmissível ter uma
viatura na sua porta
dizendo que não pode entrar!!! Secretário, desenvolver
o município não e destruir os
comerciantes locais, pois até
a sua equipe de agentes está
contra essa medidas, que o
senhor com suas ações de
desrespeito que impor aos
Iguaçuanos.
Nós Iguaçuanos sabemos
que o senhor secretário não
está nem ai para as melhorias de nosso município, pelas
suas ações.
Mas nós sabemos que

nosso Prefeito Rogério Lisboa
ele sim e um filho legitimo de
Nova Iguaçu e está lutando
para melhorar o município.
Nós do Jornal PapoReto,

não afirmaremos que o senhor caro secretário está trabalhando sem conhecimento,
mas, converse com quem
pode te ajudar!!

Vicente
Loureiro, é um
bom nome para
te ajudar!! Ele é
bem competente
secretário.

O fechamento do Viaduto do Extra
O fechamento do Viaduto
é outra coisa tão ruim. Secretário Leonardo, escute os
seu agentes, pois eles são
mais competentes. Secretário Leonardo Calijão se essas
medidas que o senhor vem
aplicando em nossa cidade
realmente é para melhorar o
trânsito de Nova Iguaçu, ou é
para destruir o comerciante?
Queremos acreditar que é

apenas uma falha de conhecimento do senhor pois o nosso Jornal tem apurado outras
denúncias de favorecimento.
“ESTAMOS DE OLHOS BEM
ABERTOS”
Outra coisa que não sabemos secretário é se o senhor
sabe que o PMU – Plano de
Mobilidade Urbana, está as
portas para ser apresentado
pois a data limite é 12 de Abril

de 2022.
O município que não tiver
plano no prazo fixado somente poderá solicitar e receber
recursos federais para mobilidade urbana se for para
aplicação na elaboração do
próprio plano.
Caro Prefeito Rogério Lisboa, fica aqui nosso alerta
para o senhor. Pois o “ZERO
MEIA”, vai te ………
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POLÍTICA PÚBLICA

Rogério Galloro, Verdade ou FakeNews

O

Ex-Diretor Geral da
Policia Federal, no período de 2018 e hoje
atual chefe de gabinete do
então Ministro Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal - STF.
Rogério Galloro, Verdade ou
FakeNews? Para a maior informação dos nossos leitores
esse Delegado da Policia Federal, é o mesmo que assumiu
a investigação do caso Adélio
Bispo. Como se isso não bastasse. O mesmo tinha em seu
poder uma denúncia de invasão no sistema do TSE, o pior
ele não deu a devida importância, por 7 meses. Agora vem
os porquês, não devemos já
mais falar que incompetência
profissional, até porque, dá só
uma olha a ficha do delegado
abaixo.
Delegado de Polícia Federal Rogério Augusto Viana
Galloro é, atualmente, secretário Nacional de Justiça, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública desde 22 de novembro de 2017. Tem sob sua
responsabilidade uma vasta
gama de importantes atribuições como migração, refugiados, estrangeiros, cooperação
jurídica internacional, recu-

peração de ativos, combate
à corrupção e ao tráfico de
seres humanos, facilitação ao
acesso à justiça, classificação
indicativa, entre outros. Estão
ainda sob sua presidência o
Comitê Nacional para Refugiados (Conare), o Comitê
Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas (Conatrap)
e a Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla). Em
setembro de 2017 foi eleito
Membro do Comitê Executivo da Interpol para o período
2017/2020.
Dr.Rogério Galloro é bacharel em Direito, desde 1992
e inscrito na OAB/SP desde
1993. Tem MBA pela FGV em
Gestão de Políticas de Segurança Pública e Especialização pela UnB em Relações
Internacionais. É ex-aluno da
Universidade de Harvard no
Programa Segurança Nacional e Internacional da Harvard
Kennedy School. Ele começou sua carreira na Polícia
Federal como Delegado em
1995 e atuou em unidades de
repressão à drogas, à crimes
fazendários e de inteligência
policial. Ocupou inúmeros

cargos importantes como a
chefia da DPF/Presidente
Prudente/SP, a coordenadoria
de Passaportes, a delegacia
Regional Executiva na Superintendência de Pernambuco.
Foi ainda superintendente Regional da PF em Goiás, diretor
de Administração e Logística
Policial, adido Policial na Embaixada do Brasil em Washington/EUA, diretor executivo
da Polícia Federal (Diretor
Geral Substituto). Em setembro de 2017 foi eleito Membro

?
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Novo Passaporte Brasileiro
em 2006. Representou a PF
e o Brasil em dezenas de países nos cinco continentes. Foi
Presidente da APALA – Associação de Adidos Policiais
Latino Americanos nos EUA
(Apala). Coordenou as forças
da Polícia Federal na segurança da Copa do Mundo FIFA
2014 e dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos RIO2016. Publicou o ensaio Ir e Vir num mundo Comitê Executivo da Inter- aéreo e lavagem de dinheiro. do globalizado – o passaporte
pol, como representante das Foi, também, representan- como instrumento de garantia
Américas.
te da Polícia Federal junto a e constrangimento dos direiO novo Diretor-geral da PF Organização de Aviação Civil tos do cidadão: um estudo
foi, por cinco anos, professor Internacional (Icao) em Mon- histórico sobre o passaporte
da Academia Nacional de Po- treal e coordenou o projeto do brasileiro.
lícia na cadeira Migração. Desenvolveu habilidades em reENTÃO!!! CAROS LEITORES PODEMOS
lações internacionais, adoção
AFIRMAR QUE ESSE DELEGADO
internacional, documentos falsos, tráfico de pessoas, seguREALMENTE TEM UMA EXCELENTE
rança transnacional no MerFICHA TRABALHISTA. MAIS PORQUE
cosul, controle de fronteiras
NÃO RESOLVEU OS DOIS CASOS
na América do Sul, gerenciamento de crises em transporte

?

Importação – Projetos de Energia & Monitoramento Inteligente
Projetos na área de câmeras de segurança e CCO monitoramentos
Serviço e venda - Projetos na área de iluminação pública e energia sola

SOURCING – Busca de Fornecedores, Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos - Estudo de viabilidade de importação - Logística internacional
Desde 2006, a HOME
GESTÃO & NEGÓCIOS INTERNACIONAIS, tem soluções integradas que disponibilizam em um único local
vários tipos de NEGÓCIOS ,
CONSULTORIAS & Serviços
nas áreas de energias foto-

voltaica (energia solar) e monitoramentos.
Soluções de Engenharia
Elétrica e Meio Ambiente de
forma a proporcionar aos
mercados doméstico, corporativo e industrial os melhores e mais completos produ-

tos em Eficiência Energética,
disponíveis geralmente em
países comprometidos com
a qualidade, longevidade e
com o meio ambiente.
Soluções integradas de
segurança, proteção e monitoramentos proporcionando

ao cliente melhor custo-be- cada vez mais atender com
nefício. Mas a nível nacional soluções inteligentes e seguna área de Segurança Ele- ras aos nossos clientes.
trônica e Tecnologia ofereceDesenvolvemos
tecnomos soluções integradas de logias de sistemas de cosistemas e operadora de mo- municação com velocidanitoramentos sempre visando de, praticidade, segurança,
inovações tecnológicas, para transparência e confiabilida-

de. Grupo Home Gestão &
Negociosos é um grupo de
soluções integradas que disponibiliza em um único local
vários tipos de NEGÓCIOS
nas áreas de Gestão, Serviços & Negócios Internacionais.

Soluções completas em Eficiência Energética com potencial de redução dos custos com energia em até 45% nos mais diversos segmentos de atuação, sendo os principais:

ENERGIA
1. ILUMINAÇÃO – Através de atualização tecnológica e sistema integrado de gestão de iluminação;
2. AUTO GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
TÉRMICA – Implantação de sistema de geração de
energia fotovoltaica e sistemas térmicos para aproveitamento da Energia Solar;
3. AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS – Soluções tecnológicas sem fio para controle
de temperatura, climatização e ventilação e sistemas de
bombeamento;
4. MOTORES ELÉTRICOS – Redimensionamento de
motores e bombas;
5. SISTEMAS DE GERAÇÃO POR BIOMASSA –
Soluções completas para a Agro indústria no aproveitamento dos resíduos orgânicos e geração de energia elétrica, térmica e destinação adequada de adubo orgânico
proveniente do processamento da Biomassa.

MONITORAMENTO & CÂMERAS
Confira mais algumas vantagens de contratar o monitoramentos com câmeras de segurança:
– Por meio das imagens é possível identificar criminosos com
mais facilidade e então ajudar no trabalho da polícia;
– É possível ter mais controle do que acontece nos principais
ambientes da sua empresa ou comércio;
– As câmeras e placas que indicam a presença do serviço
no local agem no psicológico dos suspeitos. Como o lugar está
sendo vigiado 24h por dia, o monitoramentos acaba por inibir
ações de má-fé. O mesmo ocorre com pichadores e outras pessoas mal-intencionadas;
– O acesso de pessoas e veículos pode ser melhor controlado por porteiros ou outras pessoas responsáveis;
– O monitoramentos por câmeras evitam os alarmes falsos.
Isso porque é feita uma verificação antecipada da ocorrência

antes de tomar qualquer atitude;
– Todas as imagens ficam registradas na central de monitoramentos, caso precisem ser consultadas posteriormente;
– Em comparação com os sistemas tradicionais, o tempo de
resposta do serviço de câmeras de segurança tem um retorno
muito mais rápido.
– O cliente pode acessar a todas as imagens em tempo real,
sempre que precisar, através de um celular ou computador com
acesso à Internet.
O sistema de câmeras da Intersept possui tecnologia especial day/night (dia/noite) com detectores que se adequam a
qualquer momento do dia. Se os equipamentos detectam algum
sinal de movimento, retransmitem no mesmo momento para a
central de monitoramentos. As imagens são arquivadas durante
sete dias nos servidores, caso precisem ser checadas.
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BATE PAPO COM

Debate sobre o Fundo
Soberano do Rio

Elaine Medeiros

N

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IGUAÇU

o bate papo com, Elaine
Medeiros a Secretária
Municipal de Assistência
de Nova Iguaçu, Falou ao Jornal PapoReto, ela comprovou
que sua gestão, corroborada
pelo Prefeito Rogério Lisboa,
está empenhada na qualidade dos serviços ao usuários
e principalmente pela maior e
melhor inclusão. A diferença é
clara e objetiva, quem passou
na esquina da Secretaria de
Assistência Social de Nova
Iguaçu, hoje não encontra
mais aquelas enormes filas
constrangedoras e muitas das
vezes humilhantes, apenas
para os contribuintes acessarem seus direitos sociais mais direitos mais fundamentais da
básicos. A atual Secretária tem nossa sociedade. A Prefeitura,
um curriculum impressionante: descentralizou e ampliou os
assistente social, especialista atendimentos dos programas
em assistência Social e direitos e projetos sociais, que antes
humanos pela PUC/Rio, espe- eram feitos somente na sede
cialista em políticas sociais pela da Secretaria. Os atendimenUNIGRANRIO. vem fomentado tos agora são realizados nos
uma gestão sobre a ótica dos diversos Centros de Referência

de Assistência Social (CRAS),
que são unidades responsáveis por organizar e oferecer
os serviços de Proteção Social
Básica (PSB) do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS).
Além de incluir famílias no Cadastro Único e em programas
federais como o Bolsa Famí-

lia e o Benefício da Prestação
Continuada (BPC), os CRAS
de Nova Iguaçu desenvolvem
programas de aproximação às
pessoas que vivem em vulnerabilidade ou risco social, como
o PSB no Domicílio e o Pipas
(Primeira Infância Protegida da
Assistência Social).

Direitos Humanos passa integrar a agenda
de política em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense
Com a aprovação pelo
CONSEG, o primeiro Plano de Direitos Humanos
da Cidade é uma conquista histórica das organizações da sociedade civil e do Governo Rogério
Lisboa.
Apresentado em audiência pública na Câmara
de Vereadores de Nova
Iguaçu, em 2018, como
uma das propostas no
rol da superação da violência —tema da referida
audiência—, o Plano em
discussão no Governo,
orienta o planejamento,
execução e monitoramentos das políticas públicas
municipais, sob a perspectiva da garantia dos direitos humanos.
Os eixos prioritários são
em total de cinco: (1) Enfren-

tando o Racismo; (2) Enfren- Qualidade e, (5) Educação e
tamento a Violência contra as Cultura em Direitos Humanos.
Mulheres; (3) Direito à AlimenTal aprovação do Plano
tação; (4) Direito à Moradia, contou muito com toda coopeHabitação e a Habitação de ração da Secretaria de Assis-

tência Social que não mediu
esforços, em todas suas fases, para a devida aprovação
com muito debate e participação popular.

Foi realizado na Câmara Municipal de Itaguaí, o Debate sobre o
Fundo Soberano com a
presença do Deputado
André Ceciliano (foto),
presidente da Assembleia Legislativa do Es-

tado do Rio de Janeiro
(Alerj) e autor do projeto.
O encontro terá a participação empresariado da
região e participação de
instituições da sociedade
civil, como a organização
social ComCausa.

Segundo o presidente
da instituição, o economista Alexandre Assis,
“a iniciativa viabilizará a
retomada do desenvolvimento de nosso estado, independente das
turbulências. Renova as
nossas esperanças que
assumamos nossa vocação de desenvolvimento
social e econômico”. A
atividade acontecerá de
forma semi-presencial,
os que não puderem
estar presencialmente,
poderão acompanhar a
transmissão simultânea
a partir das 10 horas, o
Jornal PapoReto, também irá fazer a transmissão ao vivo para os seu
leitores em seus canais.
Fundo Soberano do
Estado do Rio, É para
resguardar o Estado
em casos de crise, e foi
aprovado pela Alerj neste
ano, de autoria do atual
presidente casa, o Deputado André Ceciliano,
o objetivo deste Fundo
é garantir sustentabilidade fiscal e custear
investimentos em ações
estruturantes nas áreas
de Saúde, Educação, Segurança Pública, Ciência
e Tecnologia e Meio Ambiente.
O Fundo é composto
por recursos oriundos
da exploração da produção de petróleo e gás
natural. Será composto
de 50% das receitas recuperadas de Termos de
Ajustamento de Conduta
(TAC), decisões administrativas, judiciais ou de
indiciamentos legislativo
referentes à exploração
de petróleo e gás, além

de 30% de todo aumento na arrecadação do Rio
com os recursos de participação especial sobre
a produção de petróleo e
gás natural. O fundo também tem o objetivo de
mitigar a volatilidade e a
instabilidade dos fluxos
de arrecadação provenientes de indenizações
pela exploração do petróleo e gás natural. Segundo André Ceciliano:
“A criação do Fundo Soberano é um modelo de
investimento adotado por
diversos países, como
Noruega e China. Além
disso, como apontado em
audiência pública sobre
o tema, a cidade de Niterói, vizinha da capital,
já implementou um fundo
semelhante em 2019” – e
complementa – “Nos próximos anos os recursos
advindos dos royalties e
participações especiais
precisam garantir a estruturação de novos polos de desenvolvimento
em todo o estado. Por
isso a importância de
ouvir a população local e
conhecer os projetos que
estão sendo tocados pelas cidades”.
Serviço: Câmara Municipal de Itaguaí Dia 15
de outubro a partir das
10 horas Rua Amélia de
Souza 227 – Centro – Itaguaí.
Para a participação
será necessário inscrição neste link.
https://docs.google.
c o m / f o r m s / d / e / 1 FA I p QLSdzidjIiSP-67S2H4ZGpHjd48ykwm5QSQ2iTwSx2F11wtObmw/
viewform
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LUMINA TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
DOUGLAS SANTOS - CRECI 40597
CLASSIFICADOS
(FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS)

VENDO APARTAMENTO
R$

199.000

CONDOMÍNIO
R$

390.00

IPTU

R$

180.00

Apartamento à venda PNE (portadores de necessidades especiais) no bairro do Rocha beneficiado com subsídio do Governo.
**ITBI e RGI grátis!!! Subsídio de até R$ 29 mil.**
(Condomínio EXATO) com 48 m²; 2 quartos; sala em dois ambientes; banheiro; varanda.
Com total infraestrutura de lazer! Segurança com circuito interno de TV e portaria 24 horas.
*ENTRADA FACILITADA*
Empreendimento super bem localizado, na rua da UPA e da delegacia 25 DP; próximo a
UTILIZE SEU FGTS E SUA CARTA DE CRÉDITO*
estação de trem do Riachuelo; com bastante comércio, bares/restaurantes, escolas, super*MENOR TAXA DE FINANCIAMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO*
mercados, bancos, farmácias, e tudo mais que o bairro oferece.
*Traga sua proposta - NÃO PERDEMOS
Projeto MCMV (Minha Casa, Minha Vida) com taxas de juros reduzidas e ainda pode ser

VENDA!!!***

(FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS)

VENDO APARTAMENTO
R$

420.000
CONDOMÍNIO
R$

Excelente apartamento à venda no Centro de Nova Iguaçu (Condomínio FLORAE). Com
80 m²; 03 quartos (sendo 1 suite); Sol da manhã; varanda; 1 vaga de garagem; armários
planejados na cozinha, quartos e banheiros, ar condicionado nos 03 quartos. Condomínio
com total infraestrutura de lazer! Segurança com circuito interno de TV e portaria 24 horas.
Edifício super bem localizado na principal rua de Nova Iguaçu, ao lado do Fórum e Ministério Público; próximo à bancos, supermercados, farmácias, bares/restaurantes, escolas e
creches, faculdades, centros comerciais, Hospital do Fátima.

660.00

IPTU

R$

147.00

*ENTRADA FACILITADA*

UTILIZE SEU FGTS E SUA CARTA DE CRÉDITO*
*MENOR TAXA DE FINANCIAMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO*

*Traga sua proposta - NÃO PERDEMOS VENDA!!!***

(FOTOS REAIS E FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS)

VENDO APARTAMENTO
R$

335.000

CONDOMÍNIO
R$

560.00

IPTU

R$

70.00

Excelente apartamento à venda em Jacarepaguá (Condomínio LIBERO RESIDENCIAL)
com 57 m²; 2 quartos (sendo 1 suite); varanda; 1 vaga de garagem. Empreendimento com
total infraestrutura de lazer! Segurança com circuito interno de TV e portaria 24 horas.
Ótima localização, próximo a comércios, escolas, bares, restaurantes, bancos e supermercados.

*ENTRADA FACILITADA*

UTILIZE SEU FGTS E SUA CARTA DE CRÉDITO*
*MENOR TAXA DE FINANCIAMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO*

*Traga sua proposta - NÃO PERDEMOS VENDA!!!***
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CMNI

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Câmara Municipal de Nova Iguaçu prepara concurso público

E

m breve será lançado o edital do concur- reito, com salário de 5 mil reais)
so público para provimento de diversos
O presidente da CMNI, Educargos na Câmara Municipal de Nova ardo Reina Gomes de Oliveira,
Iguaçu.
Dudu Reina, explica que a Casa
já está realizando a busca da
SÃO ELES:
banca examinadora do concur• Analista de Suporte Legislativo - 3 vagas so, previsto para acontecer no
(formação em Administração, Direito ou Conta- inicio do próximo ano.
bilidade, com salário de 5 mil reais);
“Este será o primeiro de ou• Analista Contábil-Financeiro - 1 vaga tros concursos que irão aconte(formação em Contabilidade ou Economia, sa- cer durante nossa administralário de 5 mil reais);
ção, pois o presidente da Câmara, Vereador
• Consultor Legislativo - 2 vagas (formação Dudu Reina, está muito otimista nesse concurem Direito, Administração, Administração Públi- so, pois irá ajudar muito para o bom andamento
ca, Gestão em Políticas Públicas ou Ciências dos trabalhos da Câmara.
Nós do Jornal PapoReto iremos trazer mais
Sociais, com salário de R$ 6.500 mil);
• Controlador - 1 vaga (formação em Conta- informações para vocês caros leitores, fiquem
bilidade, Economia, Administração ou Direito, atentos ao nosso site: www.jornalpaporeto.
com e www.cmni.rj.gov.br e ao nosso Facebook
salário de R$6.500 mil);
• Analista Jurídico - 1 vaga (formação em Di- (Câmara Municipal de Nova Iguaçu), redes que

sempre irão noticiar as novidades sobre a realização de concursos, entre outras coisas. Boa
sorte a todos”.
O Vereador Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina (foto), está no seu primeiro mandato e já está mostrando que veio para
mudar a historia da Câmara Municipal, ele e o
atual Presidente, e busca a todo o tempo mudar
o que não esta bom. “Muitas mudanças ainda
virão”.

Presidente da Câmara de Nova Iguaçu, Dudu Reina, celebra
acordo e acaba com litígios sobre aluguel do imóvel do Legislativo
A Câmara Municipal de Nova
Iguaçu (CMNI) celebrou acordo
com Silvia Maria Soares Coelho Lantimant, proprietária do
imóvel da sede do Legislativo
Municipal, encerrando litígios
e processos judiciais que se
arrastavam desde 2007, em relação à locação do imóvel.
A proprietária Silvia Maria
Soares Coelho Lantimant cobrava da CMNI o valor de R$
12.662.986,04 (doze milhões,
seiscentos e sessenta e dois
mil, novecentos e oitenta e seis
reais e quatro centavos) referente a valores de aluguéis não
pagos integralmente. O aluguel

mensal, cobrado atualmente,
era de R$ 78.500,75.
Após negociação, conduzida
pelo presidente Eduardo Reina
Gomes de Oliveira, Dudu Reina
(PDT), e respaldado por órgãos
técnicos da Câmara e parecer
do procurador-chefe da Casa,
João Bosco Filho, no último
dia 8 de setembro, após cinco
meses de negociação, ocorreu
a assinatura de um acordo definitivo.
No acordo firmado, o valor
dos aluguéis atrasados foi re- públicos de R$ 5.509.856,00. mensais, e sucessivas, sem juduzido para R$ 7.152.130,77 Além disso, a pedido do presi- ros ou correção monetária.
Quanto ao valor mensal da
(quase 45% de desconto), ge- dente Dudu Reina, o montante
rando economia para os cofres será parcelado em 40 parcelas locação, houve a redução de

posta apresentada por Silvia
Lantimant, 49 mil reais.
Dudu Reina, buscando melhorar as normas de acessibilidade no prédio, propôs ainda
à proprietária Silvia que ficasse sob sua responsabilidade
as despesas com a aquisição
e instalação de um novo elevador, o que foi prontamente
aceito. O elevador da CMNI
está sem funcionamento desde
2010.
Encerra-se, assim, um pro78 mil reais para 39 mil reais, cesso judicial que já se arraso que significa mais de 50% de tava há muitos anos, com saldesconto, quando comparado do positivo para a Câmara de
ao valor atual, e abaixo da pro- Nova Iguaçu.

Presidente da Câmara de Nova Iguaçu, Dudu Reina, celebra
acordo e acaba com litígios sobre aluguel do imóvel do Legislativo

Presidente Dudu Reina

De autoria do presidente
da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu Eduardo Reina Gomes
de Oliveira, Dudu Reina, foi
aprovado na sessão ordinária
do dia 19/10, por unanimidade,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 165/2021 que permite a
transmissão das sessões plenárias, bem como das sessões
solenes, audiências públicas e
outros trabalhos parlamentares, em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Dudu explicou
que a profissão de tradutor e
intérprete em Libras já é regulamentada por leis federais e
significa inclusão social.
“É obrigação do Estado promover a inserção do deficiente auditivo na vida produtiva,
cultural, educativa, social e
política, fazendo com que te-

Vereadores felicitaram presidente pelo seu aniversário

nha direito
à participação efetiva na vida
em sociedade”, disse. O setor
jurídico da Casa irá analisar
a forma de contratação deste
profissional o mais rápido possível.
Em 1ª discussão, foi aprovada a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, que estima as
receitas e fixa as despesas
de Nova Iguaçu. Estimado em
quase R$ 1 bilhão e 600 milhões, o montante será utilizado em programas diversos. As
pastas de Saúde e Educação
disporão dos maiores valores.
A partir de amanhã (20) começa o contar o prazo de 10 dias
úteis para que os vereadores
possam enviar, à Comissão de
Orçamento da Câmara, para
aprovação, emendas à LOA,

Vereador Claudio Haja Luz apresenta
os currículos jogados na lata de lixo

aprendizado. Notícia muito aguardada, o presidente sugeriu que um pacto
pela educação fosse feito. “É
importante que professores,
pais e alunos se unam neste
momento, para que possamos
mudar a história de nosso país
com uma educação de muita
qualidade”.
A notícia nada agradável foi
dada pelo vereador Claudio
Haja Luz. “Eu solicito que esta
caso queiram. O final deste pro- hoje, chamada de Explicação Casa faça uma Moção de Recesso termina com a votação, Pessoal, dois temas foram púdio à empresa Águas do Rio,
em 2ª e última discussão, em abordados: um muito positivo a nova responsável pelo abasplenário. A Lei Orçamentária foi e outro bastante negativo. No tecimento de água e trato do
protocolada na Câmara em 31 1º, o presidente Dudu Reina esgoto em Nova Iguaçu. “Esta
de agosto deste ano; audiência anunciou que as aulas munici- empresa chamou a população
pública foi organizada pela Co- pais retornam no dia 3 de no- de nossa cidade para cadastro
missão de Orçamento, em sete vembro. Mais de 60 mil alunos de emprego. As pessoas levade setembro.
da rede de ensino voltarão a ram seus currículos e muitos
Na fase final da sessão de sua rotina normal de estudo e foram encontrados na lata de

lixo do local onde foram recebidos. Um total desrespeito ao
ser humano. Eu mesmo recebi
diversos desses currículos que
foram jogados fora. Vamos investigar até o final este acontecimento para que os responsáveis sejam punidos”, prometeu.
A ex-vereadora Renata da
Telemensagem visitou a Câmara e participou da sessão.
Dois pastores, pai e filho, Luiz
Areia e Lucas do Santos, respectivamente, foram homenageados, com Moção de Congratulações e Aplausos, pelo
vereador Jeferson Ramos, em
consideração ao trabalho social que realizam em sua Igreja.
Aniversariante do mês, 16
de outubro, Dudu Reina ganhou o tradicional parabéns de
seus pares e público.

10

JORNAL

PapoReto

OUTUBRO 2021

ECONOMIA

Por: Leandro Caetano

Reajustes dos produtos alimentícios,
gás de cozinha e combustível

N

ós do Jornal Paporeto
estamos vendo os nosso leitores nos cobrando muito sobre os reajustes
dos produtos alimentícios,
como também o aumentos do
gás de cozinha ( GLP13), o
mais comentado pelo nossos
leitores e o preço dos combustíveis. Então buscamos
informações sobre esse fato
tão comentado ultimamente
em nosso Pais. Vamos entender como funciona isso através de uma pesquisa bem
básica e simples.

POR QUE A GASOLINA É TÃO CARA?
Entenda o que determina as
mudanças de preço da gasolina
em território nacional e de quem
e a culpa por não está administrando bem.
A pesar de ter uma correlação
do aumento do consumo durante a pandemia, os motoristas
brasileiros têm sofrido com os
aumentos dos preços da gasolina.

No mês de julho de 2021, o
valor médio do litro chegou a
bater a casa dos R$6,50 , valor
mais alto no intervalo de um ano.
Todos esses aumentos de
produtos derivados do petróleo,
afeta no bolso de todas as famílias brasileiras diretamente, isso
e tão ruim que até aquelas que
não utilizam veículos particulares são prejudicadas.

MAS O QUE
DETERMINA
O PREÇO
DA GASOLINA?
O Controle é distribuição e da
Petrobrás.
Detém diretamente o poder sobre os preços de vendas dos petróleo, para refinarias brasileiras.

AI VOCES CAROS LEITORES ME PERGUNTAM O PORQUE ELA FAZ ISSO?
E porque ela também e a
maior detentora da extração
de petróleo no Brasil, por isso
e que ela dita o preço do produto para as refinarias que realizam o processo químico.
Dessa forma, sempre que
a estatal apresenta alguma
dificuldade financeira ou problemas no orçamento, o preço
de venda do petróleo para as
refinarias passa a ser mais
alto para balancear as contas.
A um bom tempo nos brasileiros estamos consumindo
mais gasolina do que estamos
produzindo e consequentemente precisamos aumentar e
elevar os preços até mesmo o
valor para a importação.
Nesse cenário, outros quadros, até mesmo no aspectos,
que são responsáveis diretos
pelo alto preço do combustí-

vel: o valor gasto na importação, a carga tributária, aplicada pelo governo Estadual,
até porque o Governo Federal
retirou o imposto. Mais ainda
vemos notas de postos dizendo que estão recolhendo esse
imposto.
A Composição dos preços
como os combustíveis que
são derivados do petróleo são
considerados commodities,
seus preços estão atrelados
aos mercados internacionais,
e as cotações variam diversas
vezes todos os dias.
Isso ocorre porque existe
a concorrência das empresas
importadoras de combustível,
e constantemente a Petrobrás
tenta “equilibrar” os valores
que chegam às refinarias, “OU
SEJA” para cima, “NUNCA
para baixo”, para continuar

GASOLINA C

competindo em uma taxa justa
nos moldes do mercado global
sem atrapalhar as próprias
contas.
Vale apena ressaltar que os
preços pagos pelos brasileiros
nas bombas de combustível
não são apenas resultado das
negociações de venda do petróleo para as refinarias, mas
também da combinação de
outros fatores.
De acordo com dados fornecidos pela Petrobrás, o
preço da gasolina é composto
por: 31% de custos operacionais para a produção, 10%
de impostos da União (Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE)
e o Programa de Integração
Social – PIS/Contribuição para
Financiamento da Seguridade
Social – Cofins), 28% de im-

postos estaduais (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), 15%
do custo do etanol adicionado
à gasolina e 16% de fatores
relacionados à distribuição e
revenda. Custo geral da operação.
A subida no valor do combustível gera perda de renda
principalmente para trabalhadores que dependem de
veículos para seu sustento, e
não somente para locomoção,
como é o caso de motoristas
de aplicativos e entregadores, além de causar aumento
no custo das passagens de
transporte público. Porém,
esse não é um problema que
impacta apenas quem dirige.
Como o sistema rodoviário é
o modal mais utilizado no Brasil e a maioria das encomen-

DIESEL B

PERÍODO DE COLETA DE 08 DE AGOSTO DE 2021 A 14 DE AGOSTO DE 2021

PERÍODO DE COLETA DE 08 DE AGOSTO DE 2021 A 14 DE AGOSTO DE 2021

Esse cálculo é baseado nos preços médios da Petrobrás
(gasolina A) e nos preços médios ao consumidor final (gasolina C) nos 26 estados e no distrito federal.
Veja aqui a nossa contribuição média para a formação dos
preços de revenda da gasolina por estado Coleta:
Composição: 73% gasolina A e 27% Etanol Anidro*. *Observação: desde 16/03/2015, o teor de álcool anidro na gasolina comum e aditivada é de 27%. O teor adicionado à gasolina
premium é de 25%.
Elaboração Petrobrás a partir de dados da ANP e CEPEA/
USP. CIDE e PIS/COFINS incidentes na comercialização de
gasolina A no total de R$0,8925 por litro; PIS/COFINS incidente na comercialização de etanol anidro igual a R$0,1309
por litro.

O cálculo é baseado nos preços médios de diesel S-10 da
Petrobras (diesel A) e nos preços médios de diesel S-10 ao
consumidor final (diesel B) nos 26 estados e no distrito federal.
Veja aqui a nossa contribuição média para a formação dos
preços de revenda do diesel por estado.
Coleta: Composição: 90% de diesel e 10% de biodiesel. A
parcela das margens de distribuição e revenda é estimada.
Elaboração Petrobras a partir de dados da ANP. CIDE e
PIS/COFINS: CIDE incidente na comercialização de diesel é
igual a R$ 0,00 por litro; PIS/COFINS incidentes na comercialização de diesel A no total de R$0,3515 por litro; PIS/COFINS
incidentes na comercialização de biodiesel igual a R$0,1480
por litro.

das é transportada por terra,
os aumentos nos preços de
combustível acarretam mudanças nos valores de frete,
repassados para o preço final
do produto pago pelo consumidor. Portanto há acréscimo
nos preços de produtos vendidos em supermercados, shopping e no comércio popular,
os quais sofrem reajustes pelo
custo de transporte pelo País.
Fonte: Petrobrás
Composição de Preços de
Venda ao Consumidor Você
encontra nessa página: Gasolina, Diesel, Gás liquefeito de
petróleo Gerar valor, investir e
produzir petróleo, gás natural
e combustíveis de forma cada
vez mais eficiente, e fornecer
produtos essenciais, de alta
qualidade e confiabilidade
para nossos clientes.

ESSES SÃO
NOSSOS
OBJETIVOS:
A pratica do preço justo!!, Que são
os preços praticados ao consumidor
final nos postos de
revenda, no entanto, não dependem
exclusivamente da
Petrobrás.
Nossos itens abaixo
que são explicado
como funciona a
composição de preços e a cadeia de
comercialização.
Para conhecer
mais sobre os preços de venda às
distribuidoras.

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

PERÍODO DE COLETA DE 08 DE AGOSTO DE 2021 A 14 DE AGOSTO DE 2021

O cálculo abaixo é baseado nos preços médios da Petrobras e nos preços médios ao consumidor final de GLP (gás de
cozinha) nos 26 estados e no distrito federal. Coleta: A parcela
das margens de distribuição e revenda é estimada. Elaboração Petrobras a partir de dados da ANP.
Verdades sobre os preços do gás de cozinha (GLP).
Temos todas essas informações também no site da Petrobras. Então espero ter passado um pouco mais de conhecimentos a todos.
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#Operação Cidade Limpa
S

uperintendente
Frossard, que o
responsável direto
da Secretaria de Controle Urbano, juntamente
com a Secretaria de Assistência social, Emlurb,
com o diretor Wesley,
conselho tutelar, e prin-

cipalmente o apoio do
segurança presente de
Nova Iguaçu, Capitão
Fogaça, as ações serão diárias sem ofender
o direito das pessoas ,
agindo com cautela ,pois
os acumuladores e os
moradores em situações

de rua, muitas das vezes causam transtornos
na cidade. Até mesmo
como foi apurado pelo
Sup. Frossard, que flagrou moradores com
facas e tesouras, até foragido da justiça foi capturado nessa ação.

Equipe do Controle Urbano, vem fazendo um limpa na cidade
Isso é com certeza necessário para o bem estar dos
moradores e turistas que vem
visitar a cidade, pois os moradores estão sendo tratados
muito bem pelos agentes da
secretaria de assistência social, pois os moradores em

Essa operação cidade limpa realmente está
de parabéns. Olha os resultados na via Light

situação de rua, tem local para
poder dormir com segurança,
só que na realidade e que esses moradores em situação de
rua, não aceita algumas regras que o local impõe, como
a de não poder fumar é a de
não poder ingerir bebidas al-

coólicas na dependência do
abrigo.
Essa operação cidade limpa realmente está de parabéns. Olha os resultados na
via Light.
O Superintendente Frossard, afirmou que esse traba-

lho será diário e sem relaxar
um minuto.
Graças a Deus que o Prefeito Rogério Lisboa teve a
sensibilidade de ouvir o seu
superintendente. #operaçãodespertarNovaIguaçu.

“Um bom Exemplo” !!!

Limpeza Praça da Liberdade

O Superintendente Frossard, afirmou que esse trabalho será diário e sem relaxar um minuto

Graças a Deus que o Prefeito Rogério Lisboa teve a sensibilidade de ouvir o seu
superintendente. #operaçãodespertarNovaIguaçu

Olha o Bairro de Comendador Soares, onde o fechamento de uma Via com controle e bem projetado da um
bom resultado, pois todo domingo a população pode circular pelo meio da via, os moradores e comerciantes do
local são unânime agradecendo ao prefeito Rogério Lisboa, sem trânsito e o aquecimento na economia do bairro
melhorou muito.

LUMINA TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
CLASSIFICADOS

DOUGLAS SANTOS - CRECI 40597
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Secretaria de Serviços Públicos
trabalha na melhoria das estradas
Produtores rurais de Campo Alegre, Marapicu e outras áreas rurais solicitaram apoio da prefeitura para melhoria das vias

A

Secretaria de Serviços
Públicos - SEMSERP,
está trabalhando para
a melhoria das condições
das estradas vicinais de
Nova Iguaçu.
O objetivo é atender os
produtores rurais no escoa-

Moquetá - Nova Iguaçu.
Falamos não só de educação mais levantamos uma
pauta bem mais atraente
para os moradores dos projetos habitacionais.
Ao falarmos dessa pauta logo veio o nome do Se-

mento da produção, através
de uma solicitação feita pelos agricultores e a associação de moradores.
Na entrevista ao Jornal
PapoReto o Professor Jayme
Soares, Coordenador UNIP
- Universidade Paulista, no

cretário Douglas Munciolo
(foto), o cara está trabalhando muito.
“Até brincamos com esse
assunto,se for feito as manutenções da vias rurais,
iríamos soltar um morteiro
12/1”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Inovando na iluminação da Via Light por luz de led com mais potência e mais economia!!!!

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria de
Serviços Públicos, começou
a trocar as lâmpadas amarelas pela de led nos 200
pontos da via. Ela aumenta a
visibilidade em 80% e reduz o
consumo de energia elétrica
em mais de 58%. A mudança
de tecnologia vai acontecer
em toda a cidade, que tem
mais de 66 mil pontos de
energia.
A troca de lâmpadas começou nas proximidades da
Vila Olímpica de Nova Iguaçu

e segue sentido extensão da
Via Light, na altura de Jardim
Pernambuco. Em seguida,
será feita a outra faixa. O serviço acontece sempre a partir das 23h para não afetar o
trânsito do local.
“Essa modernização vai
trazer diversas melhorias
para a cidade, como o aumento da segurança e uma
economia na manutenção.
No mês passado, gastamos
mais de R$ 3 milhões em
energia elétrica, e, com a luz
de led, a estimativa é um cus-

to de aproximadamente R$
1,4 milhão.
Com essa economia, o
Prefeito Rogério Lisboa,
pode investir mais na iluminação pública dos bairros ou
baixar a tarifa de iluminação
pública”, afirmou o secretário
de Serviços Públicos, Douglas Mucciollo.
Após terminar a troca de
iluminação na Via Light, o
serviço será feito em ruas do
Centro de Nova Iguaçu, e,
em seguida, por bairros como
Miguel Couto, Austin, Vila de

Cava, Km 32 e Cabuçu.
A Prefeitura já fez o teste
com as luzes led na ciclovia
da Avenida Bernardino de
Melo, onde foram trocadas
140 lâmpadas. A modernização também já chegou no
canal do Extra, no bairro de
Santa Eugênia, onde foi feito
a obra de canalização e urbanização.
“Estamos começando nos
locais em que se gasta mais
energia elétrica e terminaremos onde se gasta menos”,
enfatizou Mucciolo.

Após uma jornada de trabalho, o cara!!!, ainda arruma um tempo
para fiscalizar o trabalho noturno da equipe de iluminação

Projetos em andamentos da Secretaria de Cultura
• Por: Cosminho Sigolis

Secretário de Cultura Marcus
Monteiro e o Dr. Henrique Na
antiga estação de Vila de Cava

Secretário de Cultura Marcus Monteiro e o Dr.
Henrique Paes, Na Fazenda São Bernardino

Secretário de Cultura Marcus
Monteiro com Dr. Henrique
Paes conduziram uma
comitiva que contou com as
ilustres presenças do médico e
empresário Iguaçuano,
Henrique Paes e do
jornalista Alberto Aquino

No dia 30/09 houve um passeio as obras de
restauração e revitalização do patrimônio cultural
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Nova
Iguaçu. No roteiro, visitaram a Fazenda São Bernardino, o futuro Parque Histórico e Arqueológico
de Iguassú Velho e as antigas Estações da Cultura de Vila de Cava e Tinguá.

Secretário Marcus Monteiro,
Dr. Henrique Paes, Jornalista Alberto
Aquino e Augusto Vargas
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Nova Iguaçu sedia evento Lixo Zero

J

á pensou para onde
vai todo o lixo que você
descarta? Já imaginou
o que você pode fazer para
reduzir e reaproveitar a grande quantidade de lixo que
passa pela sua mão? O lixo
é um dos maiores desafios
da humanidade hoje e nas
próximas décadas. No último
fim de semana, a Duquesa de
Cambridge, Kate Middleton,
compareceu ao prêmio Earthshot, uma espécie de Nobel
do meio ambiente, com um
vestido de 2011, mostrando
que devemos adotar um consumo consciente. Nova Iguaçu
realiza um evento inédito de
sustentabilidade e consciência
ambiental com foco na meta de
Lixo Zero. A ideia é informar e
orientar sobre como você pode
colaborar por uma cidade mais
sustentável. A Prefeitura de
Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural
de Nova Iguaçu, a Fenig, em
parceria com o Instituto Lixo

Zero Brasil, realiza na próxima terça-feira (26) e na quarta
(27), a partir das 9h, um grande encontro no Patronato, na
rua Governador Portela, 382,
no Centro de Nova Iguaçu,
em frente ao Parque Santos
Dumont. A entrada é gratuita seguindo os protocolos de
distanciamento e uso obrigatório de máscara. No sábado,
dia 30, a partir das 8h, haverá
uma ação de limpeza e plantio
de árvores no Parque Natural
Municipal de Nova Iguaçu.
Especialistas e sociedade
estarão reunidos para mostrar
como você pode e deve melhorar a qualidade de vida e
do ambiente reduzindo a produção de lixo e corretamente
encaminhar e reciclar resíduos descartados. É importante
lembrar que além de melhorar as condições ambientais
e climáticas da cidade e do
planeta, trabalhar pelo lixo
zero é também uma ação de
geração de renda para milha-

res de trabalhadores como os
catadores de latinhas, vidros
e papelão, por exemplo. Os
artesãos também têm papel
importante na reciclagem e
criação de vários produtos de
qualidade e beleza a partir de

matérias-primas descartadas.
Na gastronomia, a produção
de alimentos orgânicos está
gerando milhares de fontes de
renda. Na moda, os brechós
se tornaram uma alternativa
ambiental e mais econômica.

Na programação, além das
palestras, haverá oficinas e
feiras sustentáveis de alimentos orgânicos, artesanato,
produtos de higiene, brechós,
doação de livros e plantas e
ecoturismo. A Empresa Mu-

PROGRAMAÇÃO SEMANA LIXO ZERO – NOVA IGUAÇU
TERÇA-FEIRA - 26/10 – PALESTRAS:
• 9h - Abertura: Mesa redonda - A importância da
gestão de resíduos nas cidades - Compromisso Lixo
Zero FENIG (INEA /FENIG / SEMAM / EAE / RECICLARJ)
• 11h - Instituto Lixo Zero Brasil – Embaixadora Lixo
Zero Kathelyn Nunes
• 11h30 - Natureza sem lixo, Abelhas Protegidas e
Vidas Saudáveis. Salvando Abelhas, Salvando Vidas Dir. Técnico da ADAB: Lauro M. Pantoja
• 12h - Instituto EAE e a Floresta do Pertencimento
– Alex Vieira Biólogo, Consultor educador ambiental no
instituto EAE
• 14h- Ações Emlurb – Rebeca Nascimento
• 15h - Recicla RJ - Fernanda Peralta - Coordenadora
do Programa de Coleta seletiva Solidária/ Recicla RJ
• 15h30 - Inclusão Socioambiental - Cooperativa
Coopcarmo

TERÇA-FEIRA - 26/10 – OFICINAS:
• 10h - Oficina de papel de bituca de cigarro reciclada - FENIG
• 11h - Oficina canteiro de flores – Horto Daiana
Baltar Flores
• 12h - Oficina brigadeiro de aipim – Sociedade alegre agricultura familiar
QUARTA-FEIRA - 27/10 – PALESTRAS:
• 9h - Educação Ambiental – José Arnaldo, Gestor
Ambiental e Superintendente na SEMAM
• 10h - Biodiversidade Iguaçuana e potencial turístico - Fernando Cid, Secretário Municipal de Meio
Ambiente de Nova Iguaçu
• 10h30 - Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu
– PNMNI
• 11h - Empreendedorismo Sustentável - Cabana do
Vulcão / Suelen Sathler

• 12h - Economia circular e a contribuição dos Brechós
• 14h - Case de sucesso: Educação ambiental comunitária – Luis Fernando - ONG Onda Verde
QUARTA-FEIRA - 27/10 – OFICINAS:
• 10h - Oficina de brinquedos com materiais recicláveis / Reciclar e brincar: Baixada Literária
• 11h - Autocuidado em 10 minutos - BanhoEhBom
• 12h - Oficina Mapas Cartográficos em 3D – Ricardo Breguelé
13h - Oficina de brinquedos com materiais recicláveis/ Reciclar e brincar: Baixada Literária
SÁBADO – 30/10 – AÇÃO:
• 8h - Ação de limpeza e plantio de árvores no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu

As inscrições gratuitas para as atividades podem ser feitas pelo Sympla através do link: https://www.sympla.com.br/primeira-semana-lixo-zero-nova-iguacu__1379744

nicipal de Limpeza Urbana,
Emlurb, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Assistência Social
se juntam ao evento Lixo Zero
com instituições como a Coop
Carmo e o Instituto EAE.

A Fenig é uma fundação da Prefeitura
de Nova Iguaçu, criada em 1976, que fomenta ações educacionais e culturais com
foco no desenvolvimento humano, social e
econômico e geração de trabalho e renda.
Entre as realizações da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu estão o
Programa Municipal de Artesanato, o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e
à Escrita, além de eventos durante o ano
todo nas áreas culturais e educacionais
como as ações Livros para Voar e Matemática na Praça.
O Instituto Lixo Zero Brasil foi fundado
em 2010. Ele representa no Brasil, a ZWIA
– Zero Waste International Alliance, movimento internacional de organizações que
desenvolvem o conceito e princípios Lixo
Zero no Mundo.

Equipe da Secretaria de Cultura visita a Exposição “Solo Fértil”

No último dia 21, equipe da Secretaria de Cultura da Cidade
de Nova Iguaçu visitou a exposição “Solo Fértil”, do consagrado
artista iguaçuano Orlando Rafael.
As primorosas telas foram pintadas com pigmentos extraídos
do solo de diversas localidades de Nova Iguaçu.
Um espetáculo!
O dia 22, foi o último dia para visitação.
Imperdível!
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Operação para combater os Crueldade em
aterros sanitários clandestino NOVA IGUAÇU

• Por: Cosminho Sigolis

N

ós do Jornal PapoReto, no dia 23/09, obtivemos a informação de
que a Secretaria do Meio Ambiente de Nova Iguaçu estaria
fazendo uma Operação para
combater os aterros sanitários clandestino, próximo ao
Bairro Comendador Soares.

O Secretário Fernando
Cid, com os seus Agentes da
Secretaria de Ordem Pública e o 20º Batalhão de Policia Militar do Rio de Janeiro
(Mesquita) trabalharam em
conjunto para fazer o fechamento do aterro sanitário
clandestino.

Com a chegada do secretário Fernando Cid e dos
agentes do Meio Ambiente,
não houve conversa mole, a
Empresa Cacuia resíduos e
reciclagem, foi fechada e os
proprietários foram conduzidos para a 58ª Delegacia Policial, no Bairro Alto da Posse,

e irão ter que explicar o porque estavam praticando um
crime ambiental.
Moradores fizeram as denúncias e a Secretaria já estava pronta para atender. É
só a população denunciar.
“Nova Iguaçu, irá amanhecer mais limpa”.

LUMINA TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

Um incidente ocorrido
com o sr. Paulo, em um domingo, um morador em situação de rua, que vivia na
Praça em frente à Catedral
de Santo Antônio em Nova
Iguaçu. Essa situação requer imediata apuração da
52⁰ Delegacia Policia Civil.
O senhor foi socorrido pelo
Padre Paulo Machado. O
senhor Paulo teve seus pertences queimados na praça
em frente a Passarela Caracol. Graças a Deus ele está

se recuperando, segue internado no centro cirúrgico
do Hospital Geral de Nova
Iguaçu (Posse). Os transeuntes disseram que ele
não queria ficar em abrigo,
assim vários grupos evangélicos tentaram interná-lo,
mas ele sempre se recusava. Segundo informações
ele segue hospitalizado no
HGNI.
#jornalpaporeto
#JuntosPorNovaIguaçu
#segurancapublica

DOUGLAS SANTOS - CRECI 40597

CLASSIFICADOS

CURSOS TÉCNICOS
Quer terminar o Curso Técnico por um preço acessível e terminar mais rápido?
Então conheça a certificação técnica por Competência, você técnico em 30 dias!
• Processo rápido e seguro;
• Diploma válido em todo o Brasil, conforme a Lei 9.394/96 art. 41;
• Reconhecido pelo MEC e registrado no Sistec;
• Direito ao registro profissional!

Entre em contato no privado e saiba como!
(21)

98705-0990

CURSOS TÉCNICOS
• Administração
• Automação industrial
• Edificações
• Eletrotécnica
• Eletrônica
• Enfermagem

• Seg trabalho
• Telecomunicações
• Estrutura naval
• Mecânica
• Metalurgia
• TTI

20% DESCONTO ATE FINAL DO MÊS
FORMA DE PAGAMENTO
A vista; Cartão de débito
Cartão de crédito; Boleto bancário

90,00
2.500

Valor da prova: R$
Valor da
certificação
técnica:

R$

(EM ATÉ 10 X SEM JUROS NO CARTÃO)

10% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA!

DOCUMENTAÇÃO
• Logística
• Radiologia
• Enfermagem do Trabalho
• Mecatrônica
• TSB Tec saúde bucal

NOVA IGUAÇU
R. Antônio Rabelo Guimarães, 314 - Centro,
Nova Iguaçu - RJ, 26216-141

(21) 98705-0990

• IDENTIDADE | • CPF
• COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
• HISTÓRICO CERTIFICADO
• CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
• CERTIFICADO DE RESERVISTA (HOMENS)
• 2 FOTOS 3X4 | • TÍTULO DE ELEITOR

DUQUE DE CAXIAS
Rua Sebastião de Oliveira, 70 - Vila Meriti,
Duque de Caxias - RJ, 25020-290

(21) 2783-2658 / 98705-0990
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Relatório fiscal de Nova Iguaçu apresenta índices positivos

A

Contador Anibal Santos

Marcelo Rezende

Câmara de Nova Iguaçu, através da Comissão de Orçamento, realizou audiência pública, no
dia 21, onde foi apresentado,
pelos técnicos da Prefeitura,
o Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 2º quadrimestre
de 2021. Documento detalhado, explicando todas as despesas nas diversas pastas e
seus programas, foi explana-

do pelo contador Anibal de
Almeida dos Santos, servidor
da Secretaria municipal de
Economia, Planejamento e
Finanças.
O índice de gastos com
pessoal está em torno de
37,19%, menor do que no
1º quadrimestre, que foi de
44,18%. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que este
índice possa ser de até 54%.

A partir da esq, vereador Haja Luz, superintendente
Marcelo, vereador Maninho de Cabuçu,
contador Anibal e vereador Dr. Marcio

“Estamos conseguindo gastar
menos com o pagamento de
pessoal, o que significa economia para a cidade”, afirmou
Anibal.
Ele destacou, também, que
devido a esforços fiscais, a
receita arrecadada até o momento já supera a previsão
inicial em R$ 200 milhões, o
que significa acréscimo na
Receita Corrente Líquida.

Outro ponto positivo é o percentual da Dívida Consolidada Líquida, 10,13%, quando
o limite permitido é de 120%,
conforme definido pelo Senado Federal. Na saúde, o percentual aplicado é de 18%,
acima do limite mínimo que é
de 15%.
Conduziram à audiência os
vereadores membros da Comissão de Orçamento, Finan-

Saúde

ças, Fiscalização Financeira
e Tomada de Contas Claudio
Haja Luz e Dr. Marcio Guerreiro, e o vereador convidado
Maninho de Cabuçu. Marcelo
Barboza, superintendente de
Orçamento da Secretaria de
Economia, acompanhou o
contador Anibal de Almeida.
A realização da audiência
atende ao disposto na Lei
Complementar 101/2000, no

FONOAUDIÓLOGA

artigo 9º, parágrafo 4º, e no
artigo 1º, parágrafo 1º. Para o
vereador Haja Luz, a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe ação planejada e
transparente do Executivo. O
vereador Dr. Marcio afirmou
que riscos são prevenidos e
desvios, que podem afetar o
equilíbrio das contas públicas, são corrigidos através da
apresentação deste relatório.

Amanda Caetano

Qual é a importância do exame auditivo, tipos e periodicidade
O exame de audição, embora muito negligenciado pela
maioria das pessoas, é muito
importante para garantir o seu
bem-estar e a qualidade de
vida. Isso porque a perda da
audição acontece gradativamente e, por isso, nem sempre o indivíduo se dá conta
de que está com dificuldades
para ouvir, pois determinadas
situações de sua rotina se
tornam normais, como pedir
para as pessoas repetirem
o que falaram, assistir à TV
com o volume alto e outras
circunstâncias que poderiam,
eventualmente, apontar uma
deficiência auditiva.
Além disso, o exame auditivo deve ser um procedimento
periódico para aqueles indivíduos que são mais propensos
a desenvolverem dificuldade
na escuta, devido às atividades profissionais, que fazem
uso excessivo de alguns medicamentos que causam lesões auriculares, que exibem
comportamentos nocivos para
a saúde auricular ou que já
têm predisposição genética.

O que é o
exame auditivo?
O exame de audição (também conhecido como audiometria) tem como objetivo
analisar e avaliar a capacidade que o paciente tem de
ouvir e interpretar os sons.
Por meio do fonoaudiólogo
consegue identificar possíveis
alterações no sistema auditivo
e orienta o paciente quanto às
medidas que precisarão ser
tomadas, incluindo tratamentos.
Porém, em algumas situações esporádicas, apenas
a redução da exposição ao
ruído intenso pode ajudar na
recuperação da saúde auditiva, e, em outras, apenas
é detectada uma deficiência
momentânea.
Por isso, é fundamental
fazer o exame auditivo para
diferenciar esses problemas.

vergonha de não conseguir
entender outras pessoas. Em
algumas situações, é possível
pensar em diversas hipóteses
para o problema.
Uma delas é que esse isolamento social e profissional
está relacionado à presença
de distúrbios psiquiátricos ou
de um déficit cognitivo que influenciariam a vida cotidiana
fazer uso do aparelho auditivo perda auditiva. Dessa forma, dos indivíduos.
ou não. Se necessário usar é possível sugerir medidas
Sendo assim, ao perceum equipamento de auxílio, preventivas para evitar o agra- ber que a capacidade auditio exame também apontará o vamento da irregularidade.
va está afetada, é primordial
tipo de aparelho mais adequaEspecial atenção deve pensar, primeiro, nos exames
ser dada aos idosos que são de audiometria, antes de prodo ao paciente.
Nesse sentido, existem di- diagnosticados com perda curar profissionais clínicos de
versas opções de aparelho auditiva da velhice por meio outras áreas/especialidades
auditivo que são devidamente desse exame, pois, a partir que não conseguirão enconapresentadas aos indivíduos, desse diagnóstico, eles po- trar o problema.
que os avaliarão quanto à fa- derão ressocializar e buscar
Além disso, aqueles indivícilidade de inserção, ao custo novas oportunidades de lazer duos que frequentam ambienpara aquisição imediata ou e encontros familiares.
tes com muitos ruídos, que
financiamento, às condições
fazem uso constante de antiQuais são os
de manutenção, de revisão e
bióticos que já são potencialbenefícios do
de ajuste etc.
mente tóxicos às estruturas
exame auditivo?
Além disso, a audiometria
do ouvido ou que estão consQual a importância
A detecção precoce da per- tantemente tendo dificuldades
também ajuda a levantar o
do exame de audição?
Na maioria dos casos, o diagnóstico e o prognóstico, da auditiva pode reintegrar os para escutar as pessoas deexame auditivo ajuda a iden- tendo em vista que muitos fa- indivíduos que se mantinham vem se submeter ao exame
tificar se o paciente precisa tores podem contribuir para a isolados por dificuldade ou auditivo.

Qual é a periodicidade
recomendada?
O ideal é fazer o exame auditivo, pelo menos, uma vez
por ano. Com esse monitoramento, será possível identificar eventuais problemas e
iniciar o tratamento imediatamente.
Como a perda de audição
é um problema silencioso, a
maioria das pessoas não percebe que precisa de ajuda.
Por isso, o check-up é fundamental. Porém, em situações
mais graves, pode ser recomendado um período inferior
a 12 meses, que será analisado pelo profissional clínico
conforme a deficiência auditiva diagnosticada nos indivíduos. Nas crianças, é frequente
haver uma reavaliação em
poucos meses, pois, em algumas vezes, o resultado pode
ser inconclusivo devido à falta
de colaboração dos pacientes
dessa faixa. Ou, então, essa
indicação pode objetivar medir o resultado das intervenções feitas pelos profissionais
clínicos.

POR QUE AS PESSOAS NÃO FAZEM ESSE TIPO DE EXAME?
A maioria das pessoas
acredita não ter problemas
de audição e, por isso, não
procura realizar exames preventivos e nem se consultar
com um fonoaudiólogo para
um acompanhamento mais
detalhado.
Outras, por sua vez, até
percebem que enfrentam
algumas dificuldades para
ouvir, mas não procuram
ajuda profissional por medo
do diagnóstico. No entanto,
essas questões precisam ser

deixadas de lado para que o
paciente tenha a oportunidade de tratar a doença e, se
possível, reverter seu quadro.
Sendo assim, é fundamental que o paciente seja
submetido ao exame auditivo
para atestar sua capacidade
de ouvir, pois esse procedimento foi solicitado por um
especialista e, por isso, tem
respaldo para ser incluído no
rol de serviços das operadoras de planos de saúde.

Como o exame previne ou
identifica precocemente problemas auditivos?
Como a audição é medida
em decibéis, o especialista
conseguirá identificar exatamente qual é o grau de perda
auditiva do paciente e, assim,
conseguirá também indicar o
melhor tratamento, que, na
maioria das vezes, incluirá
um aparelho para melhorar a
escuta.
A identificação precoce da
deficiência é muito importan-

te para que o paciente não
perca sua qualidade de vida
e continue realizando suas
atividades diárias sem a
ajuda de terceiros. Ao identificar a perda de audição, o
profissional logo indicará o
aparelho ideal e fará o acompanhamento necessário para
adaptar a regulagem, o volume e as condições do equipamento para que o paciente
tenha uma vida tão normal
quanto possível.
O exame de audição é um

procedimento que avalia a
perda da capacidade de ouvir e pode predizer diversas
complicações no paciente
a partir das queixas relatadas e do histórico clínico e
medicamentoso. Por isso,
é essencial realizá-lo com
profissionais eficientes, em
ambientes com tecnologias
de ponta e na periodicidade
recomendada pelo médico.
Agora, você não tem mais
dúvidas sobre a importância
do exame auditivo, certo?

Então, nada de esperar as
dificuldades de ouvir, para, só
então, procurar um fonoaudiólogo. Escolha um profissional de sua confiança e realize
esse check-up para garantir
que tudo está bem com a sua
saúde!
Quer saber mais? Depois
de descobrir a importância
da realização do exame de
audição, que tal entrar em
contato conosco e conhecer
mais detalhes sobre esse
procedimento?
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A reivinicação é por água
de qualidade e ininterrupta a
toda população, sem exceção

executiva do FIAP Frente Iguaçuana de
Ação Popular, começamos hoje a luta pela melhora
na qualidade de nossa água,
como também pelo nosso saneamento básico.
A partir desse encontro
estaremos fazendo parte do
grupo de monitoramentos e
controles sociais das obras
que vão começar em nossa
cidade.
Estaremos presente somando forças , cobrando e
sugerindo idéias e colocando
opiniões, lembrando que o

dinheiro das obras que vão
começar a acontecer por
muitos bairros da cidade, é
da venda da CEDAE, e nossa
participação será voluntária
sem nenhuma renumeração
salarial, vamos com tudo.
1º Encontro Presencial do
Programa Afluentes, promovida pela empresa AEGEA
Saneamento – Águas do Rio.
Quadra da UNIG cheia
de lideranças comunitárias
de diversos bairros do município. Diretor presidente
Sr. Luis Fernando Fabiano
– Engenheiro Civil informou

de que a partir de 1º de novembro a ÁGUAS DO RIO
irá assumir a distribuição de
água e esgoto do Rio de Janeiro e atuará firme também
aqui em Nova Iguaçu. Nossa
executiva do FIAP - Frente
Iguaçuana de Ação Popular,
abordou as questões “problemas que ocorrem na Serra de
Madureira, da não existência
de proteção das nascentes
de água doce. Destacamos
que a cidade possui muitas
lideranças de bairros presentes a este encontro, com
alto conhecimento e experi-

ência sobre meio ambiente.”
O movimento do FIAP estará
sendo um diferencial no monitoramentos destas políticas
públicas, das intervenções
estruturais que estão por vir.
Enfim, é sempre salutar o devido controle social e participação da sociedade.
A FIAP estará ao longo
deste programa repassando
informações das obras em
execução.
ÁGUAS do RIO possui
contrato de 35 anos e muita
coisa vem por aí em prol da
coletividade e vamos cobrar!

População se une para devolver
calçadas aos pedestres e
ciclovias aos ciclistas

Professor Jayme Soares, Coordenador do Polo da
Universidade Paulista em Nova Iguaçu e Presidente
do Conselho Comunitário de Segurança
de Nova Iguacu (CCS-Aisp20)

Cansados de ver veículos
estacionados em calçadas
e ciclovias e a falta de fiscalização por parte da Prefeitura de Nova Iguaçu, um
grupo de amigos se uniu e
lançou uma campanha para
dar visibilidade a este problema.
O grupo tem utilizado o
aplicativo Infractor (disponível para Android) para fazer
um mapeamento colaborativo dessas infrações e encaminhar à Prefeitura. A ideia
é pressionar o município
para criar um canal para o
recebimento desse tipo de
problema e, claro, fiscalizar
e punir os infratores.

Edson Cardoso, um dos
idealizadores da campanha,
afirma: “É uma grande falta
de respeito os carros ocuparem o lugar destinado a pedestres, cadeirantes e ciclistas. Defendemos a criação
de um canal, integrado ao
CONIG – Centro de Operações de Nova Iguaçu, onde
ao receber uma denúncia o
motorista infrator possa ser
autuado e até mesmo ter o
seu veículo rebocado”.
Estacionar sobre a calçada ou sobre ciclovia é uma
infração grave e tem como
penalidade multa no valor
de R$ 195,23, cinco pontos
na CNH e remoção do veí-

culo.
O app Infractor foi criado
pelo Engenheiro de Software Elyfran Vaz, que atualmente mora em Portugal e
ficou muito feliz em saber
que seu app é a base da
campanha em curso em
Nova Iguaçu. “Através de
nosso app iremos dar visibilidade a este grande problema enfrentado diariamente
pela população de Nova
Iguaçu”, reforça Elyfran.
Se você é morador de
Nova Iguaçu e quer contribuir com a campanha, baixe o app Infractor e registre
(com foto) as infrações que
visualizar.
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