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CPI da Alerj discute redução do 
preço do gás natural no estado

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) revelou, que o preço do gás natural vai passar a ser 
determinado levando em conta a proximidade com regiões produtoras. 

Sarau Nordestino promete agitar 
noite de Sexta-Feira em Silva Jardim

Ordem Pública faz captura de jiboia 
de quase 2 metros em Iguaba
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Novo núcleo do “Movimenta São 
Pedro” oferece aulas gratuitas 

A Prefeitura de São Pedro 
da Aldeia, por meio da Sub-
secretaria de Esporte e Lazer, 
abriu um novo núcleo do pro-
jeto “Movimenta São Pedro”. 
As inscrições já estão abertas 
para aulas gratuitas de beach 
soccer, no bairro Balneário 
das Conchas, voltadas para 
crianças e adolescentes com 
idade entre 8 e 16 anos.  As 
atividades serão realizadas 
às segundas e quintas-feiras, 
próximo ao Campo do Can-
cela, com início previsto para 
o dia 19 de agosto.

As aulas da categoria 
sub-16, para alunos de 14, 
15 e 16 anos de idade, acon-
tecerão das 14h às 15h. No 
sub-13, com participantes de 
11 a 13 anos, a modalidade 
será promovida das 15h às 
16h. 

A iniciativa contempla, 
ainda, a categoria sub-10 (8, 
9 e 10 anos de idade), com 
aulas de 16h as 17h.

A ficha de inscrição dos 
alunos menores de idade 
deve ser assinada pelo res-
ponsável. É necessária a 

apresentação de cópia do RG 
ou da certidão de nascimen-
to do aluno, cópias do RG e 
CPF do responsável legal, 
além da cópia do comprovan-
te de residência.

Os interessados devem 
procurar a Subsecretaria de 
Esporte e Lazer, de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h, 
na Avenida Francisco Coelho 
Pereira, nº 255, no centro da 
cidade, ao lado da Casa da 
Cultura Gabriel Joaquim dos 
Santos.

Fotos: Divulgação
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CPI da Alerj discute redução do preço do 
gás natural no estado

A Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) revelou, nes-
ta segunda-feira (05/08), que 
o preço do gás natural vai 
passar a ser determinado le-
vando em conta a proximida-
de com regiões produtoras. 
Atualmente a composição 
da tarifa usa os mesmos 
critérios em todo território 
nacional. O anúncio foi feito 
durante reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) que investiga 
a distribuição do gás natural. 
A expectativa da CPI é que a 
medida torne o preço do gás 
mais barato principalmen-
te no Noroeste Fluminense, 
maior responsável pela pro-
dução do insumo no país.

O Superintendente de In-
fraestrutura e Movimentação 
da ANP, Hélio da Cunha Bi-
saggio, explicou que a ideia 
da agência é que em cinco 
anos metade da composição 
tarifária do gás natural trans-
portado por meio de dutos 
seja determinada de acordo 
com a distância percorrida 
pelo combustível. “Nós já 
lançamos um edital para o 
gasoduto Brasil-Bolívia em 
que informamos como será 
a progressão de tarifas que 
faremos: nos dois primeiros 
anos 80 % da tarifa será pos-
talizada (seguirá uma média 

calculada nacionalmente) e 
20% será definida pelo fator 
locacional. No terceiro ano 
teremos 70% de tarifa pos-
talizada e 30% definida pelo 
fator locacional, no quinto 
ano 50% da tarifa será pos-
talizada e a outra metade, 
locacional. Esperamos que 
entrem novos agentes nesse 
mercado e tornem o preço 
mais competitivo”,afirmou

O presidente da CPI, 
Max Lemos (MDB), afirmou 
que a preocupação da CPI 
é garantir que a abertura de 
mercado traga benefícios 
para o cidadão comum. “Não 
há possibilidade de nós con-
tinuarmos concordando que 
o custo do transporte do gás 
no Norte Fluminense seja o 
mesmo que o que chega a 
Pernambuco. Está provado 
que nós podemos baixar a 
tarifa e melhorar o serviço. 
Vamos deliberar para fazer 
uma reunião com a Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor e o Procon para nos aju-
dar nesse sentido”, declarou.

O relator da CPI, Rodrigo 
Bacellar (SD), destacou que 
a composição atual da tarifa 
não leva em consideração 
que o município de Campos 
é o maior produtor de gás do 
país. “ É um absurdo Cam-
pos pagar, por exemplo, R$ 
0,80 a mais que Itaboraí por 
metro cúbico do combustível 

, se nós somos os maiores 
produtores do Brasil”, protes-
tou o deputado.

Preço do gás pode cair 
até 30%

O Ministério da Econo-
mia criou um programa para 
fomentar a abertura do mer-
cado de gás no país. A União 
espera que o preço da tarifa 
caia até 30% nos próximos 
dois anos. Segundo Bisag-
gio, atualmente a Petrobras 
detém o monopólio do seg-
mento por controlar as prin-
cipais variáveis do mercado. 
Dados do Ministério de Mi-
nas e Energia demonstram 
que a companhia é proprie-
tária de 100% da infraestru-
tura de distribuição de gás 
no país e é responsável por 
75% da importação do insu-
mo. “A Petrobras detém o 
monopólio de fato do mer-
cado de gás. A gente espera 
que, com as medidas que es-
tão sendo tomadas, o preço 
do gás seja determinado pelo 
mercado”, revelou o superin-
tendente da ANP.

Entre as medidas ado-
tadas pelo governo federal 
está a obrigação da Petro-
bras de abrir mão da exclusi-
vidade no uso da capacidade 
dos dutos, além de incen-
tivos para que os estados 
abram mão voluntariamente 
do monopólio na distribuição 
do gás canalizado.

Ordem Pública faz captura 
de jiboia de quase 2 metros em 

Iguaba

No último sábado (3), 
uma cobra adulta de quase 
dois metros de comprimento, 
jiboia adulta, foi encontrada 
pela a moradora. D. Leila do 
bairro Balneário dos Signos. 
E após vários contatos com 
o Corpo de Bombeiros, ligou 
para a Guarda Civil Municipal 
que prontamente atendeu a 
munícipe, disponibilizan-
do dois guardas ambientais 
para realizarem a captura do 
animal.

De acordo o subsecre-
tário de Segurança e Ordem 
Pública, Agnaldo Martins Pin-

to, o fato necessitou de um 
procedimento de emergên-
cia.  “Inclusive, tivemos que 
retirar dois de nossos guar-
das, o Francisco e o Ronal-
do, do treinamento integral 
do defeso para capturar a ji-
boia, pois temos que atender 
a esse tipo de chamado com 
toda eficiência”.

Desta maneira, a Guarda 
Ambiental soltou a serpente 
na APA (Área de Preserva-
ção Ambiental) de Sapeati-
ba Mirim, contribuindo assim 
com o equilíbrio do ecossis-
tema.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



Edição 881• 08 de agosto de 201904

Ayurveda chega a Cabo Frio
“O curso forma Terapeuta no 
Sistema milenar de Saúde”

O método se popularizou 
no Brasil a partir dos anos 
de 1980, mas o Ayurveda - a 
“ciência da vida” - tem cerca 
de sete mil anos de história. 
O sistema terapêutico surgiu 
na Índia, e se baseia em uma 
concepção holística do mun-
do. Em Cabo Frio, o curso de 
terapeuta Ayurveda começa 
no dia 13 de agosto, e ofere-
ce uma oportunidade ímpar 
de se especializar na área, 
sem precisar sair da região. 
Chancelado pelo IBRATA – 
Instituto Brasileiro de Ayurve-
da, a formação acontece em 
parceria com a Clínica e Ins-
tituto de Pesquisas Chakra-
pani Ayrveda Research (ci-
dade de Jaipur - Índia).

A proposta de trazer o 
curso de formação para a 
Região dos Lagos surgiu da 
palestra com o professor Fá-
bio Goulart, que esteve em 
Cabo Frio no início do ano, 
para compartilhar suas vivên-
cias. Ele fará sua 11ª viagem 
à Índia em setembro, e será 
um dos palestrantes na edi-
ção 2019 do ELAA - Encontro 
Latino-Americano de Ayurve-
da, em São Paulo no mês de 
outubro. Autor do livro “Índia 
- Entre homens e Deuses”, 
também recebeu em dezem-
bro de 2018, homenagem na 
ALERJ por sua atuação com 
Ayurveda no PSF de Magé 
nas PICS – Práticas Integra-
tivas e Complementares em 
Saúde. A medicina indiana 
ensina que o segredo da fe-

licidade é viver em harmonia 
com sua própria natureza 
e a do ambiente em que se 
está inserida. Para ter uma 
vida longa e mais saudável 
em todos os níveis, o Ayurve-
da utiliza alimentos, plantas 
medicinais, massagens, e 
diversas outras técnicas. As 
aulas serão as terças, das 
19h às 21h50, no centro de 
Cabo Frio, com duração de 
15 meses, em um total de 
400 horas.

Segundo o coordenador 
do curso Fábio Goulart, os 
alunos terão acesso a um 
conteúdo bem embasado de 
Ayurveda, já que todo o pro-
cesso de instrução se adé-
qua aos moldes dos excelen-
tes cursos da Índia. A idéia é 
formar futuros terapeutas ca-
pacitados e competentes. In-
formações e inscrições pelos 
telefones: (24) 988257791/
(22) 99839-3640, com Fábio 
e ou Patricia Caldara.

FÁBIO GOULART – Via-
ja por todo o Brasil ministran-
do aulas e cursos, integra o 
corpo docente de dois cursos 
de Pós-Graduação, faz parte 
da equipe de professores do 
curso de formação de Tera-
peuta Ayurveda do Projeto 
Satya, em parceria com o 
IBRATA – Instituto Brasileiro 
de Ayurveda, e anualmente, 
leva alunos para estudos na 
Índia, em parceria com a Clí-
nica e Instituto de Pesquisas 
Chakrapani (cidade de Jai-
pur).

Sarau Nordestino promete agitar noite de 
Sexta-Feira em Silva Jardim

Acontece nesta 
sexta-feira (9), a par-
tir das 19h, no Centro 
Cultural Capivarí, o 
Sarau Nordestino. O 
evento vai contar com 
apresentações de po-
esias, danças, comi-
das típicas, artesana-
to com a Associarte, 
gastronomia e expo-
sições, além de muito 
forró com o grupo “Os 
3 de Aldeia”. Venha se 
divertir com seus ami-
gos e sua família. A 
entrada é gratuita!

Semana da amamentação de Iguaba terá 
papel inclusivo

Começou nesta quarta-
feira (7), em várias unidades 
de Saúde de Iguaba Grande, 
a Semana Mundial do Aleita-
mento Materno, que aconte-
ce em 170 países. Este ano 
o tema será ‘’Empodere os 
pais e promova o aleitamen-
to hoje e no futuro’’, que tem 
como papel fundamental a 
inclusão de parentes, amigos 
e familiares no processo de 
amamentação, para que des-
ta forma, os pais do bebê se 
se sintam acolhidos e a ama-
mentação aconteça de forma 
tranquila e eficaz.

Em Iguaba, o início das 
atividades será no Centro 
Materno Infantil, e durante 
todo o mês de agosto em to-
das as Unidades de Saúde.

A ação da Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secre-
taria de Saúde, vai contar 
com diversas palestras edu-
cativas como, por exemplo, 
o cuidado com a mama; a 
relevância de cuidar da saú-
de bucal, tanto para a mãe 
quanto para o bebê; a impor-
tância da amamentação para 
o desenvolvimento da fala e 
aspectos psicológicos. 

Além disso, serão distri-
buído materiais educativos, 
lanches e sorteios de brin-
des.  

Fiquem atentos ao cro-
nograma das Unidades Bási-
cas de Saúde:

Pedreira - 12/08 – 9h
Vila Nova -14/08 -14h
Sapeatiba - 14/08 – 15h
Boa Vista - 19/08 – 9h
Centro 1 e Centro 2 - 21/08 – 9h
Cidade Nova 1 - 27/08 – 9h
Iguaba Pequena - 27/08 – 15h
Cidade Nova 2 - 29/08 – 15h


