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Cinco dicas para economizar
na hora de comprar
material escolar

Estudo indica o efeito
preocupante de um único
cigarro

Mulheres e jovens brasileiros
que vivem no campo serão
tema de pesquisa

Não compre tudo na primeira loja em que entrar.
Entre um estabelecimento e outro, o mesmo produto
pode ter variação de preços de até 1000%. Então, o
ideal é pesquisar e anotar os preços de tudo, do lápis
de cor à mochila.
Pág 02

Se você pensa que um único cigarro não é o suﬁciente para criar o hábito de fumar, você está enganado. De
acordo com uma nova análise de estudos sobre nicotina,
69% das pessoas disseram que isso foi o suﬁciente para
ter vontade de fumar mais–ao menos, temporariamente.
Pág 02

O Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) vai coordenar este ano no Brasil uma pesquisa sobre as mulheres e os jovens que vivem no campo.
A intenção é detectar as principais necessidades desses
grupos e dar subsídios para o desenvolvimento de políticas
públicas.
Pág 04

Saiba como se candidatar
a uma bolsa do ProUni em 2018

XXIII Romaria
Montada e I Feira
de Artesanato
de Paraíba
movimentam o
Festejo de São
Sebastião

Divulgação

Este ﬁm de semana
em São Sebastião do Paraíba será de muita animação,
diversão, cultura e muito
mais, durante a Tradicional
Festa de São Sebastião no
4° Distrito de Cantagalo-RJ.
Este ano além dos shows,
futebol, a tradicional romaria, haverá pela primeira
vez no Distrito uma Feira de
Artesanato Local. No Caso
da Romaria, esta será a 23ª
oportunidade que os romeiros estarão presentes nos
festejos.
Pág 02

‘Tempo de Brincar’
reúne garotada em
Cordeiro
c
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Cordeiro
terá apenas matinês no
Carnaval 2018

Ricardo Vieira

O que o ProUni oferece?
O programa oferece bolsas
integrais em instituições privadas
de educação superior para alunos
cuja renda familiar bruta mensal
per capita não seja maior que um
salário mínimo e meio. Os cursos
podem ser de graduação e sequenciais de formação especíﬁca.
Além disso, são oferecidas bolsas
parciais (50%) para candidatos
com renda familiar bruta mensal
per capita inferior a três salários
mínimos. Apenas no segundo semestre de 2017, foram concedidas
mais de 147 mil bolsas nas duas
modalidades.
Quem pode se inscrever?
Podem tentar vagas estudantes que não possuem diploma
de curso superior e que participaram do Exame Nacional do Ensino
Pág 04
Médio (Enem).

Saiba quais são os três
destinos brasileiros mais
procurados no verão
Divulgação

Ricardo Vieira

Tio Zica confraternizando com a garotada durante o ‘Tempo de Brincar’

Prefeito esclarece o motivo de sua decisão para os dirigentes carnavalescos

Brasileiros devem realizar mais de 74 milhões de viagens no período

Depois de um ano
em que as diﬁculdades
ﬁnanceiras foram superadas pela criatividade,
talento e comprometimento profissional dos
integrantes da equipe,
como destaca o próprio
titular da pasta, Luiz Antônio Zica Medeiros, a
Secretaria de Cultura de
Cordeiro já se mobiliza
para que 2018 seja ainda

Agora é oﬁcial. Cordeiro terá apenas Bailes de
Matinê nos quatro dias do
Carnaval 2018, que esse
ano acontece entre 10 e
13 de fevereiro. A programação, totalmente infantil,
ocorrerá na Praça Coronel
Antônio Pinto, no centro da
cidade. A decisão do prefeito foi comunicada pessoalmente em reunião realizada com diretores da Liga

Os brasileiros devem realizar mais de 74
milhões de viagens até o
ﬁnal do verão no País, em
fevereiro, um aumento de
0,8% em comparação com
a alta temporada de 2017,
de acordo com o Ministério
do Turismo.
O principal destino dos brasileiros nesta
temporada é a cidade de
São Paulo, que deve re-

mais produtivo e possa
envolver todos os setores
da comunidade cordeirense em ações culturais
intensas e diversiﬁcadas.
E uma amostra
dessa intenção ﬁcou evidenciada na tarde de
domingo, 14, quando
uma festa inteiramente dedicada às crianças de todas as idades.
Pág 03

Cordeirense, de blocos e
das três escolas de samba.
Apesar de ter buscado uma forma de realizar
um carnaval simples, mas
que incluísse os desﬁles
na Avenida Raul Veiga, Luciano Batatinha esclarece
que sua posição foi tomada após estudar as reais
condições ﬁnanceiras da
Administração Municipal.
Pág 03

ceber mais de 3 milhões
de viagens, de acordo
com pesquisa iniciada em
dezembro. Na sequência, Florianópolis e Rio de
Janeiro, com mais de 2
milhões de viagens cada.
Segundo o empresário e turismólogo, Jeﬀerson Pedrosa Filho, além de
movimentar a economia, o
turismo tem grande importância.
Pág 03
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Câmara Municipal de Carmo
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Processo nº 10/17 - Convite nº 06/2017.
Levando em conta a decisão da Comissão Permanente de
Licitação, ocorrido na Ata da Licitação para aquisição de gasolina
comum, então marcada para 15/01/2018, às 14:00 horas, na sede

desta Casa Legislativa, que marcou nova data para repetir a mencionada licitação porque compareceram somente duas (2) das empresas
convidadas, assim, ficou determinado nova data parra realização da
referida licitação (repetição) para o dia 22/01/2018, às 14:00 horas no
salão de reuniões da Câmara Municipal do Carmo-RJ, expedindo-se o
2º convite parra as empresas convidadas, de conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93.

Carmo-RJ, 15 de janeiro de 2018.
P/COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Maria Lídia Chaves Machado
Matrícula nº 01007.
Presidente da Comissão.

XXIII Romaria Montada e I Feira de Artesanato de Paraíba
movimentam o Festejo de São Sebastião neste ﬁm de semana
Este ﬁm de semana em São Sebastião do Paraíba
será de muita animação, diversão, cultura e muito mais,
durante a Tradicional Festa de São Sebastião no 4° Distrito de Cantagalo-RJ. Este ano além dos shows, futebol,
a tradicional romaria, haverá pela primeira vez no Distrito
uma Feira de Artesanato Local. No Caso da Romaria, esta
será a 23ª oportunidade que os romeiros estarão presentes
nos festejos.
A Romaria é um evento esportivo e de cunho religioso, no qual os participantes saem de Barra Mansa-RJ, cavalgando 400 km com destino a São Sebastião do Paraíba,

distrito de Cantagalo-RJ, local para onde foram os Curty,
após deixarem o lote colonial em busca de melhores terras.
A cavalgada leva 10 dias e a idéia é poder retratar
as diﬁculdades dos colonos suíços na longa viagem até
o Morro Queimado. Durante a Romaria, os cavaleiros
também irão conhecer um pouco desta bela história, da
emigração suíça de 1819, pois serão proferidas palestras
sobre este tema durante o percurso.
Este ano , a festa de São Sebastião ocorre nos
dias 19 e 20, no 4° Distrito, contanto com uma extensa
programação. Outro marco para este ano, além das come-

morações dos 200 anos da imigração Suíça, será a I Feira
de Artesanato Local. Esta Feira tem a parceria do Sebrae/
RJ, que vem auxiliando os artesãos do referido distrito ,
fruto do Projeto Turismo Rural promovido pelo Sebrae em
parceria com a comunidade e com o auxílio da Secretaria
de Turismo do Município.
O Intuito do Projeto Turismo Rural com a promoção
desta primeira Feira de Artesanato é promover o empreendedorismo com os artesãos locais, garantindo aos moradores do Paraíba mais uma possibilidade na economia
do distrito.

Cinco dicas para economizar na hora de comprar material escolar
Não compre tudo na primeira loja em que entrar. Entre
um estabelecimento e outro, o
mesmo produto pode ter variação
de preços de até 1000%. Então,
o ideal é pesquisar e anotar os
preços de tudo, do lápis de cor à
mochila.

o que vai ser aproveitado do ano
anterior e pesquisado os preços, é
preciso ter foco. Atenha-se à lista
daquilo que realmente é necessário e não se renda ao impulso de
comprar materiais que não são
essenciais e vão pesar no seu
bolso.

nos e outros materiais com estampas de personagens, desenhos ou
marcas são mais caros (e não necessariamente melhores). Então,
se a intenção é economizar, opte
pela simplicidade. Atenção: as escolas não podem exigir materiais
de uma marca ou loja especíﬁca.

Não fuja da lista
Depois de ter identiﬁcado

Evite marcas
De modo geral, os cader-

Pratique a boa vizinhança
Entre em contato com ou-

tros pais para negociar compra,
venda ou troca de livros didáticos.
Outra boa estratégia é adquirir os
materiais coletivamente e negociar, com os estabelecimentos,
descontos pela compra em grande volume.
De olho na lei
A Lei nº 12.886/2013 proíbe a exigência, pelos estabeleci-

mentos de ensino, de materiais
de uso coletivo. São proibidos:
materiais descartáveis; de higiene
e limpeza; taxas para cobrir despesas com água, luz, impressões
etc.
Fonte: Governo do Brasil, com
informações da Agência Brasil, do Governo de São Paulo,
do Procon do Mato Grosso e
da Prefeitura de Recife

Estudo indica o efeito preocupante de um único cigarro
Se você pensa que um único cigarro não é o suﬁciente para
criar o hábito de fumar, você está
enganado. De acordo com uma
nova análise de estudos sobre nicotina, 69% das pessoas disseram
que isso foi o suﬁciente para ter
vontade de fumar mais–ao menos,
temporariamente.

Pesquisadores da universidade de Queen Mary, em Londres
(Inglaterra), analisaram quatro
pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido
e na Nova Zelândia para chegar
à conclusão sobre o efeito de um
cigarro sobre as pessoas. No total,
as pesquisas reúnem dados de

216 mil participantes, que foram
selecionados aleatoriamente.
A taxa de conversão de
não-fumantes para fumantes após
o primeiro cigarro variou nos estudos, sendo a mais alta no Reino
Unido (82%) e a mais baixa nos
Estados Unidos (50%). A média
dos dados reportados nos estudos

é 69%.
Como informou Peter Hajek, coautor do estudo da Universidade de Queen Mary, ao
The Guardian, pode haver um
problema com o fato de que as
pesquisas foram elaboradas com
base em depoimentos, o que pode
aumentar a margem de erro. Ainda

assim, Hajek aﬁrma que, de qualquer modo, um único cigarro pode
converter pessoas em fumantes
em mais de 50% dos casos.
Os resultados da análise
dos pesquisadores da Universidade de Queen Mary foram publicados no jornal cientíﬁco Nicotine
and Research.

Rio tem quatro casos de febre amarela conﬁrmados este ano
A Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro
confirmou na segunda-feira
(15) a ocorrência de mais dois
casos de febre amarela em humanos no território fluminense.
Dois moradores de Valença, no
centro-sul do estado, morreram após contrair a doença. O
resultado foi confirmado após
exames laboratoriais realizados
pela Fiocruz. Com isso, chega a
quatro o número de casos confirmados e a três, o de mortos
pela doença este ano. A outra
morte foi em Teresópolis, na
região serrana.
Em nota divulgada, a
secretaria informou que vem
adotando medidas preventivas.
Segundo a secretaria, antes de
serem registrados os primeiros
casos no território fluminense,
teve início a criação de cinturões de bloqueio, recomendando-se a vacinação contra
a febre amarela principalmente

Divulgação

em municípios da divisa com
os estados do Espírito Santo e
de Minas Gerai, considerados
áreas de risco para a doença.
“Vale destacar que, desde julho do ano passado, todos
os 92 municípios do estado [do
Rio] já estão incluídos na área
de recomendação da vacina
e a campanha de vacinação
permanece”, diz a nota.
A secretaria acrescenta
que os casos registrados até
agora são do tipo silvestre,
transmitido pelas espécies de
mosquito Haemagogus e Sabeths, presentes em áreas de
mata. A nota ressalta que não
há registro da forma urbana da
doença, transmitida pelo Aedes
aegypti, desde 1942 no país.
De acordo com a secretaria, as pessoas que ainda não se vacinaram devem
buscar um posto de saúde
próximo de casa para fazer a
imunização.

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Câmara Municipal de Cantagalo

Portaria nº 001/2018, de 15 de janeiro de 2018.
O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 019/2017, de 09/02/2017, e
NOMEAR os Servidores do Quadro Permanente, Andréia Guerra Pimentel, Agente
Legislativo, Matrícula nº 3.016-3, Alex de Oliveira Santos, Guarda Legislativo, Matrícula nº 3.018-0, e Lauro José Dias Alves Horato, Assessor de Relações Públicas e
Comunicação, Matrícula nº 8.436-0, para, sob a presidência da primeira, constituir
a Comissão Permanente de Licitações do Poder Legislativo de Cantagalo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 15 de janeiro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

‘Tempo de Brincar’ reúne garotada em Cordeiro
Depois de um ano
em que as diﬁculdades ﬁnanceiras foram superadas
pela criatividade, talento e
comprometimento proﬁssional dos integrantes da equipe, como destaca o próprio
titular da pasta, Luiz Antônio
Zica Medeiros, a Secretaria
de Cultura de Cordeiro já se
mobiliza para que 2018 seja
ainda mais produtivo e possa envolver todos os setores
da comunidade cordeirense
em ações culturais intensas
e diversiﬁcadas.
E uma amostra dessa intenção ﬁcou evidenciada na tarde de domingo, 14,
quando uma festa inteira-

mente dedicada às crianças
de todas as idades e bairros
da ‘Cidade Exposição’ foi
montada no Coreto da Praça Coronel Antônio Pinto,
no centro. Acompanhadas
pelos pais e responsáveis,
meninos e meninas foram
contemplados com uma série de atividades recreativas
comandadas pelo Tio Zica e
Cássio Campos, como parte
integrante do projeto ‘Tempo
de Brincar’.
Em virtude do sol
forte e do consequente calor, uma tenda foi montada
para abrigar as brincadeiras.
Uma cama elástica foi um
dos brinquedos preferidos e

entre 14h e 18h fez a alegria
da meninada, que pôde se
divertir de forma gratuita
no horário pré-estabelecido
pela organização do evento. A criançada também
recebeu do Tio Zica pinturas temáticas e ainda se
fartou com a distribuição de
pipoca.
Com o cair da tarde e
o calor se abrandando, mais
papais e mamães, titios e
titias, vovôs e vovós foram
chegando à Avenida Raul
Veiga com seus ‘baixinhos’
e aumentando o contingente
de participantes. Uma das
pistas da via foi fechada pela
Secretaria de Trânsito, com

a colaboração da Guarda
Municipal, para oferecer
mais segurança e garantir
que a criançada se preocupasse apenas em se divertir.
Agradecido aos comerciantes do centro da
cidade, que colaboraram
para a realização do evento, o secretário de Cultura
conﬁrmou que o objetivo é
levar o ‘Tempo de Brincar’
para todos os bairros. Já no
próximo domingo, dia 21,
será a vez de o Retiro Poético abrigar o projeto. “Fica
registrada a minha gratidão
a todos que colaboraram conosco para a realização desse evento. Quero destacar a

Ricardo Vieira

presença das famílias que
junto com a gente puderam
se divertir num clima sadio,
de paz e muita interação”,

declarou Zica Medeiros.
IMPRENSA CORDEIRO
CIDADE
EXPOSIÇÃO

Cordeiro terá apenas matinês no Carnaval 2018
Agora é oficial. Cordeiro
terá apenas Bailes de Matinê nos
quatro dias do Carnaval 2018, que
esse ano acontece entre 10 e 13
de fevereiro. A programação, totalmente infantil, ocorrerá na Praça
Coronel Antônio Pinto, no centro
da cidade. A decisão do prefeito
foi comunicada pessoalmente em
reunião realizada com diretores da
Liga Cordeirense, de blocos e das
três escolas de samba.
Apesar de ter buscado uma
forma de realizar um carnaval
simples, mas que incluísse os
desﬁles na Avenida Raul Veiga,
Luciano Batatinha esclarece que

sua posição foi tomada após estudar as reais condições ﬁnanceiras
da Administração Municipal. Ele
reaﬁrma que a prioridade continua
sendo reestruturar o município e
resolver questões urgentes, como
a reabertura do Hospital Antônio
Castro e o pagamento dos servidores municipais. “É preciso manter
a responsabilidade”, garantiu.
Ciente de que o carnaval
evidencia a cultura e o folclore
nacionais, reforça a economia local e proporciona entretenimento,
Luciano, no entanto, relata que
para garantir a montagem de uma
infraestrutura capaz de abrigar

satisfatoriamente um evento dessa
magnitude, as cifras hoje estariam
muito acima das possibilidades
do município. “Ainda enfrentamos
escassez de recursos e eu seria
leviano e irresponsável se viesse a
sacriﬁcar áreas como saúde, educação e funcionalismo”, conﬁrmou
o prefeito.
Na reunião, Batatinha ouviu atentamente os dirigentes
carnavalescos, respondeu questionamentos, explicou que nesse período o fluxo de pessoas
aumenta consideravelmente, o
que demanda mais atenção e
cuidados de diversos setores da

administração, principalmente
com a segurança e integridade
física dos participantes, e ﬁcou
satisfeito com a compreensão dos
representantes de blocos e escolas de samba, que perceberam a
sensatez da decisão. O prefeito
prometeu empenhar esforços desde já para auxiliar as agremiações
na confecção de um grande evento
para o próximo ano. “Juntos, vamos fazer um excelente Carnaval
2019”, prometeu Luciano.
Por ﬁm, ﬁcou decidido que
a Liga de Blocos irá acolher
também as escolas de samba,
reformulando seu estatuto para

facilitar repasses de subvenção.
O prefeito cordeirense ratificou
sua posição em viabilizar recursos
com antecedência para que as
instituições antecipem seus preparativos. Sobre a programação
desse ano, Luciano disse que será
um carnaval bem familiar, voltado especialmente às crianças.
“Teremos de sábado a terça, das
16h às 20h, as Matinês na praça,
onde faremos uma grande confraternização carnavalesca com as
famílias cordeirenses”, concluiu
Batatinha.
IMPRENSA CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO

Saiba quais são os três destinos brasileiros
mais procurados no verão
Divulgação

Os brasileiros devem realizar mais de 74 milhões de viagens
até o ﬁnal do verão no País, em
fevereiro, um aumento de 0,8% em
comparação com a alta temporada
de 2017, de acordo com o Ministério do Turismo.
O principal destino dos brasileiros nesta temporada é a cidade
de São Paulo, que deve receber
mais de 3 milhões de viagens, de
acordo com pesquisa iniciada em
dezembro. Na sequência, Florianópolis e Rio de Janeiro, com mais de

2 milhões de viagens cada.
Segundo o empresário e turismólogo, Jeﬀerson Pedrosa Filho,
além de movimentar a economia,
o turismo tem grande importância
para as regiões do País. “O turismo
é uma indústria, movimenta os três
setores da economia, traz divisas,
e movimenta e desenvolve os destinos”, destaca
São Paulo
Sinônimo de negócios e
entretenimento não apenas para o
Brasil, mas para a América Latina,

a cidade de São Paulo é formada
por uma população com mais de
70 diferentes nacionalidades e
descendências. O sanduíche de
mortadela do Mercado Municipal,
as compras da Rua 25 de Março, a
programação do Museu de Arte de
São Paulo (Masp) e a altura impressionante dos edifícios da Avenida
Paulista são apenas alguns dos
atrativos para os turistas.
Florianópolis
A ilha encanta pela beleza
do verde, pelas possibilidades de

trilhas e esportes radicais. Na praia
de Jurerê, com mar sem ondas, as
festas são durante o dia e durante a
noite. No centro histórico, o visitante
pode chegar à Catedral de Nossa
Senhora do Desterro, criada em
1908. Tradição também se encontra no Mercado Municipal, destino
certo para quem quer encontrar o
mais variado comércio popular.
Rio de Janeiro
Para explicar o título de
“maravilhosa”, a cidade do Rio
de Janeiro une belezas naturais,

povo acolhedor e passeios para
não esquecer. No alto do morro
do Corcovado, o Cristo Redentor
pode ser acessado por trem ou
por vans autorizadas. Inaugurado
em 1984, o Sambódromo recebe
visitantes o ano inteiro. E o futebol,
paixão nacional, leva o turista ao
Maracanã, aberto para visitas até
quando não há jogos.
Fonte: Governo do Brasil,
com informações do Ministério do Turismo e da Prefeitura do Rio de Janeiro
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Novos tipos de arroz se desenvolvem em água salgada
Divulgação

Uma pesquisa desenvolvida pela Universi-

dade Yangzhou, na China,
encontrou quatro tipos de

arroz que se desenvolvem
excepcionalmente bem na
água salgada.
Mais de 200 tipos
diferentes de arroz foram
plantados em um campo
próximo a Qingdao, cidade
litorânea da província de
Snadong. Dessas espécies,
quatro superaram as expectativas.
No experimento, foi
utilizada água salina diluída
no solo. A produção esperada era de 4,5 toneladas de
arroz por hectare, mas o cultivo respondeu tão bem que

o resultado ﬁcou entre 6,5 e
9,3 toneladas por hectare.
Na China, há aproximadamente um milhão de
quilômetros quadrados de
terras não plantadas devido
ao alto nível de salinização.
Com a nova descoberta, os
pesquisadores pretendem
ocupar essas terras com
plantações, o que pode interferir na paisagem do país.
A utilização de apenas um décimo dessa área
já permite a produção de
cerca de 50 milhões de toneladas de comida, número

suficiente para alimentar
200 milhões de pessoas.
A pesquisa apontou ainda outros benefícios
dessa variedade de arroz.
Na teoria, os solos salinos
possuem uma concentração
de cálcio e outros micro-elementos em abundância,
de modo que o arroz colhido
ali será rico nesses tipos de
nutrientes.
O solo também diﬁculta o crescimento de bactérias patogênicas, deixando
o grão menos exposto a
pragas, e portanto, menos

contaminado por pesticidas.
A China, maior país
importador do grão, possui
um papel fundamental no
desenvolvimento dos preços
das commodities. O país
lidera esse tipo de pesquisa
desde os anos 1970 e parece, enﬁm, ter chegado a um
resultado positivo não só a
título de alimentação, como
também de economia: a produção de arroz chinesa, que
gira em torno de 145 milhões
de toneladas, aumentaria
mais 20% com as novas
possibilidades de plantio.

Mulheres e jovens brasileiros
que vivem no campo serão tema de pesquisa
Divulgação
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O Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA) vai
coordenar este ano no Brasil uma pesquisa sobre as mulheres e os jovens que
vivem no campo. A intenção é detectar as
principais necessidades desses grupos e
dar subsídios para o desenvolvimento de
políticas públicas.
A atenção a mulheres e jovens rurais nos países americanos será uma das
prioridades do novo diretor geral do IICA,
Manuel Otero, que tomou posse nessa
segunda-feira (15). Serão feitos levantamentos em países representativos da
América e o Brasil é um deles. Os demais
ainda estão sendo deﬁnidos. “Mulheres e
jovens, sejam da área rural ou urbana, são
os grupos menos atendidos da região. São
os que têm menos atenção por parte das
políticas públicas e representam um setor
extremamente importante”, diz o assessor
especial de Otero, Jorge Werthein.
Werthein, que já foi representante
da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, diz que é necessário ouvir o
que querem esses grupos e veriﬁcar como
estão sendo atendidos. Para mostrar a necessidade de atenção, ele cita um estudo
da Unesco sobre o papel das mulheres
em assentamentos rurais, mostrando que
quando se trata de manifestações, elas estão “na primeira ﬁla, mas quando retornam
aos assentamentos, o que lhes resta é a

panela. Não têm espaço”, diz. O estudo
Companheiras de luta ou coordenadoras
de panelas? Está disponível na internet.
Em relação à juventude, o assessor
faz um alerta: “Juventude que não tem
sistema educacional, que não tem cultura, não tem possibilidade, vai embora do
campo, não tem perspectiva de futuro.
A droga tem penetrado no campo e está
capturando esses jovens”, diz.
O projeto será desenvolvido com
o Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS). “O IICA tem ajudado e pode ampliar ainda mais a qualiﬁcação em nosso
país”, comenta o secretário nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional do
MDS, Caio da Rocha.
Segundo o secretário, o Brasil tem
que alicerçar políticas que possam desenvolver talento, aptidão e dar condições
“para que os jovens possam se aperfeiçoar
e permanecer no processo agrícola, ou
pelo menos, parte deles”. Precisa também
de políticas que valorizem a mulher rural.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
15% dos brasileiros vivem em áreas rurais, como mostra a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015.
Cerca da metade é mulher, o que totaliza
aproximadamente 14,1 milhões. Elas são
responsáveis, por exemplo, por 44% das
compras feitas por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), do governo

federal.
Os jovens são cerca de 8 milhões,
com idade de 18 a 29 anos. Eles foram responsáveis por acessar 37,4% dos recursos
destinados ao Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), entre os anos de 2002 e
2013.
IICA no Brasil
O IICA foi fundado em 1942, com o objetivo de promover uma agricultura competitiva,

sustentável e inclusiva para as Américas. É
o organismo especializado em agricultura e
bem-estar rural vinculado à Organização dos
Estados Americanos (OEA). O Brasil passou
a fazer parte do IICA em 1964. O instituto está
presente em 18 países, com 34 escritórios com
capacidade técnica.
O principal papel do IICA é oferecer
cooperação técnica em projetos com o governo
federal e os estaduais. Atualmente, estão em
desenvolvimento 22 projetos no Brasil.

Inscrições para o ProUni começam no dia 6 de fevereiro
As inscrições para o Programa Universidade para Todos
(ProUni) do primeiro semestre
de 2018 estarão abertas do dia
6 a 9 de fevereiro. A inscrição é
feita exclusivamente pela internet, no site do ProUni.
O resultado da primeira
chamada será divulgado no dia
14 de fevereiro e o da segunda

no dia 2 de março. O ProUni
seleciona estudantes para
receber bolsas de estudo integrais e parciais em instituições
particulares de ensino superior
com base na nota do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem).
Pode participar do programa o candidato que não

tenha diploma de curso superior e tenha feito a prova do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2017 e obtido
no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame. Outra
condição é ter obtido nota na
redação que não seja zero.
É preciso ainda que atenda a pelo menos uma das condi-

ções: ter cursado ensino médio
completo em escola pública; ter
cursado ensino médio na rede
privada com bolsa integral; ter
cursado ensino médio parcialmente da rede pública e privada, nesse caso como bolsista
integral; ser pessoa com deﬁciência; ser professor da rede
pública no efetivo exercício do

magistério da educação básica.
Poderá concorrer a uma
bolsa integral quem tem renda
familiar bruta mensal per capta
de até um salário mínimo e
meio. Pode se inscrever para
as bolsas parciais quem tem
a renda familiar bruta mensal
per capta de até três salários
míninos.

Saiba como se candidatar a uma bolsa do ProUni em 2018
O que o ProUni oferece?
O programa oferece bolsas
integrais em instituições privadas de
educação superior para alunos cuja
renda familiar bruta mensal per capita não seja maior que um salário
mínimo e meio. Os cursos podem
ser de graduação e sequenciais de
formação especíﬁca. Além disso,
são oferecidas bolsas parciais
(50%) para candidatos com renda
familiar bruta mensal per capita

inferior a três salários mínimos. Apenas no segundo semestre de 2017,
foram concedidas mais de 147 mil
bolsas nas duas modalidades.
Quem pode se inscrever?
Podem tentar vagas estudantes que não possuem diploma
de curso superior e que participaram do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) em 2017 sem ter
zerado a prova. O interessado deve
ter feito todo o ensino médio em

escola pública ou em escola privada como bolsista integral. Pessoas
com deﬁciência e professores da
rede pública também podem se
inscrever.
Onde faço a inscrição?
A candidatura e o acompanhamento do processo devem ser
feitos no site do ProUni. As inscrições vão ﬁcar abertas de 6 a 9 de
fevereiro.
Quando sai o resultado?

A previsão é de que o resultado da primeira chamada seja
divulgado em 14 de fevereiro. Já a
segunda chamada deve ser divulgada no dia 2 de março. Aqueles
candidatos que não foram pré-selecionados para as chamadas
podem se inscrever, entre 16 e 19
de março, para participar da lista
de espera.
Posso acumular ProUni e
Fies?

O bolsista parcial pode contratar o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e ﬁnanciar a parte
da mensalidade não coberta pelo
ProUni, sem a apresentação de
ﬁador. Entretanto, os benefícios não
podem ser acumulados em cursos
ou instituições distintas.
Fonte: Governo do Brasil,
com informações do Ministério da Educação (MEC) e da
Agência Brasil

