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E-MAILS E CARTAS
Vazamento de esgoto
causa mau cheiro

Está faltando asfalto
na Cidade Nova

Clínicas da Família
de portas fechadas

NN A Rua Malta, no bairro Nova
Cidade, em Queimados é uma
vergonha. Não tem asfalto e
os moradores vivem na lama.
Quando não chove o problema é
a poeira. Quando o local receberá
atenção da prefeitura?

NN As clínicas da Família
de Mesquita estão todas
fechadas. Os pacientes chegam
para a consulta e têm esta
infeliz surpresa. O que está
acontecendo? Isto é uma
vergonha para a cidade.

>>Luiz da Silva
Mesquita

>>Antônio Carlos
Queimados

>>Ana Maria
Mesquita

Problema já foi
solucionado

Prefeitura aguarda
recurso para obra

Unidades fecharam
com ponto facultativo

NN A Prefeitura de Mesquita
afirmou que uma equipe da
Secretaria de Serviços Públicos
do município esteve na Rua
Amazonas, no bairro da Coreia, e
o problema de vazamento já foi
reparado.

NN A Prefeitura de Queimados
informou que já existe um projeto
de pavimentação e que busca
recursos para iniciar as obras.
Disse ainda que está realizando
intervenções em algumas ruas do
bairro Cidade Nova.

NN A Prefeitura informou que
algumas unidades fecharam
na segunda-feira porque foi
decretado ponto facultativo
na cidade, mas afirmou que
as Clínicas da Família estão
funcionando normalmente.

>>Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Queimados

>>Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Mesquita
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ESGOTO

NN O vazamento de esgoto está
causando um transtorno na
Rua Amazonas, na Coreia, em
Mesquita. Não tem nem como
deixar a casa aberta porque o
cheiro está insuportável e quando
bate o sol piora.

>>Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Mesquita

Olha a situação da Rua Otávio Mangabeira, em Jardim Meriti.
Segundo moradores, há 15 dias abriu um buraco na via, com
vazamento de esgoto. A Prefeitura de São João de Meriti foi informada, mas não respondeu até o fim desta edição.

Semana científica
Evento será realizado de terça a sexta-feira, em Nova Iguaçu

Dia de princesa para
debutantes de ONG

DIVULGAÇÃO

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento terá como
tema ‘Bioeconomia: diversidade e riqueza para desenvolvimento sustentável’, e acontece de terça a sexta-feira, no
Shopping Nova Iguaçu.
Durante quatro dias, o público vai participar de atividades
que irão promover reflexões
sobre inovação, desenvolvimento sustentável, empreendedorismo, geração de novos
negócios e novas possibilidades de inserção no mercado de
trabalho, profissões do futuro
e novas tecnologias. Vai ter palestras, oficinas com Sebrae e
Senac, feiras, exibição de filmes
e outras atividades.
“A Baixada Fluminense é
uma região abundante em recursos naturais, logo, a Bioe-

Feira de ciência e tecnologia de Nova Iguaçu: trema será bioeconomia

conomia surge como uma
oportunidade de alavancar o
potencial produtivo local, especialmente no que se refere
ao empreendedorismo”, explica o secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Alex
Castellar.
Para participar das ativida-

des é preciso se inscrever pelo
site www.novaiguacu.rj.gov.
br/snct2019. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
de Nova Iguaçu é organizada
pela Secretaria Municipal de
Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação
(Semacti).

Ter uma festa para comemorar a chegada dos 15
anos ainda é o sonho de
muitas meninas. Um desejo que nem sempre é possível ser realizado por questões financeiras. Pensando
nisso, o Instituto S.O.S Reviver, que fica em Nilópolis,
criou um projeto para presentear debutantes que são
alunas da ONG.
Iasmim Santos Aleixo e
Maria Luiza Freitas Costa
vão celebrar, com direito a
festa, foto, filmagem, vestido, penteado, maquiagem
e até valsa. Tudo conquistado através da doação de
voluntários e parceiros do
projeto. Em contagem regressiva para o grande dia
de princesa, as meninas estão ansiosas. “Fiquei muito
feliz quando eu soube, estou vivendo um sonho. Não

vejo a hora de poder aproveitar a festa”, disse Iasmim.
Os familiares das aniversariantes estão emocionados
pela realização de um sonho
que parecia distante. “Eu
nem acreditei quando recebi a notícia, demorou a cair
a ficha. Era um sonho que eu
não podia realizar, pois não
tenho condições financeiras,
então nós já tínhamos desistido”, contou Gisele Santos, 36,
mãe de Maria Luiza, que faz
aulas de judô gratuitamente
na instituição.
A festança vai acontecer na
próxima sexta-feira, na sede da
ONG, no Centro de Nilópolis.
“O objetivo é mostrar que
não se pode perder a esperança. Os obstáculos são um
incentivo para buscar nossos
sonhos”, afirma Flávia Peixoto, coordenadora de projetos
do Instituto.

