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A Câmara Munici-
pal de Cantagalo, através 
de seu presidente, o vere-
ador Ocimar Merim Ladeira 
(Pulunga) apresentou na 
noite desta quinta-feira (26) 
uma Moção de Parabe-
nização em homenagem 
ao Dia do Trabalhador à 
equipe de Coletores de 
Resíduos Sólidos Urbanos.

Composta pelos 
senhores Anderson dos 

Santos Pereira Firmino, 
Ederson Gomes da Silva 
Leal, Jason Silva Secun-
dino, João Pedro Moura 
Soares, José Carlos Júnior 
Basílio de Almeida, Paulo 
Sérgio Monteiro da Silva, 
Valdeir Silva Conceição, 
Quened da Conceição Ma-
tos, e pelos motoristas An-
tônio Carlos Maneiro e Val-
teir Timóteo Nascimento.
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Com o objetivo de 
promover iniciativas inova-
doras, a AgeRio (Agência 
Estadual de Fomento) dis-
ponibiliza créditos especiais 
para micro e pequenas 
empresas (MPEs) dispos-
tas a investir no segmento. 
Cada projeto inovador pode 
solicitar de R$ 150 mil a R$ 
10 milhões, dependendo do 
porte da empresa. A opera-
ção é realizada através da 
linha Inovacred, da Finep 
(Financiadora de Estudos 
e Projetos).

O município de Volta Redonda será palco do Rio 
em Ação – Agenda Positiva Micro e Pequena Empresa, 
no próximo dia 4 de maio. A iniciativa, comandada pela 
AgeRio, Banco do Brasil, Caixa e  Sebrae/RJ, vai dispo-
nibilizar para os microempresários...
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Uma ferramenta estratégica para a conservação da 
Mata Atlântica é a criação da Reserva Particular de Patrimô-
nio Natural (RPPN). Até o momento, o Estado do Rio possui 
83 RPPNs, que correspondem a aproximadamente sete mil 
hectares de área protegida.

Pág 02

Pesquisadores da Universidade de Santiago de Com-
postela, na Espanha, e da Universidade de Southampton, no 
Reino Unido, conduziram um estudo para analisar a relação 
entre ingestão de álcool e tensão pré-menstrual (TPM), e 
concluíram que 1 em cada 10 casos de TPM é causado pelas 
bebidas alcoólicas.                                                        Pág 07

Programa Rio
em ação chega 
a Volta Redonda

Criação das reservas 
particulares do patrimônio 
natural avança pelo estado

Reduzir consumo de álcool 
pode diminuir sintomas 
da TPM, diz estudo

O Detran lançou 
a CNH Digital em todo o 
Rio de Janeiro. Para aderir 
à novidade, basta ir aos 
postos de habilitação do 
órgão – sem necessidade 
de agendamento – para 
atualização de e-mail e 
telefone na hora de renovar 
ou solicitar a segunda via 
da carteira de motorista, 
que terá um leitor de códi-
go digitalizado (QR code 

scanner, em inglês). Quem 
já tiver a CNH com QR 
code, só precisa atualizar 
seus dados nos postos.

Em seguida, o usu-
ário continua o processo 
no portal de serviços do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), em 
portalservicos.denatran.
serpro.gov.br, para baixar 
a CNH Digital no celular.

Vírus Zika ataca e destrói câncer 
em experimento científi co brasileiro

Um estudo realizado por 
pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP) mostra que 
o vírus da zika é capaz de infectar 
e matar as células de tumores ce-
rebrais com grande efi cácia, sem 
causar danos às células saudáveis.

De acordo com os autores 
da pesquisa, os resultados suge-
rem que, no futuro, vários tipos de 
tumores agressivos do sistema 
nervoso central poderiam ser trata-
dos com algum tipo de abordagem 
envolvendo o uso do vírus da zika, 
conhecido por sua preferência 
por atacar células do cérebro em 
formação.

Realizada por cientistas 
do Centro de Estudos do Genoma 
Humano e Células-Tronco da USP, 
sob coordenação da geneticista 
Mayana Zatz na revista científi ca 
Cancer Research.

Detran lançou a CNH Digital em todo o Rio de Janeirohomenagem à equipe de Coletores de Resíduos Sólidos Urbanos pelo Dia do Trabalhador

Divulgação

Divulgação

Divulgação: 

Detran lança CNH 
digital no estado do

 Rio de Janeiro

Vereador indica 
implantação de bicicletários 

em Cantagalo

Câmara de Cantagalo
 presta homenagem aos coletores 

de resíduos urbanos pelo Dia 
do Trabalhador

AGERIO 
disponibiliza 
recursos 
para projetos 
inovadores

Visando estimu-
lar o uso da bicic le-
ta pelos munícipes e 
visitantes, o vereador 
Hugo Guimarães solici-
tou ao poder executivo, 
através de indicação, 
a implantação de bi-
cicletários em quatro 
pontos estratégicos na 
cidade de Cantagalo.

Inicialmente, os 
lugares solicitados na 

indicação e que seriam 
atendidos pelos bicicle-
tários seriam o Terminal 
Rodoviário Coronel Mar-
celino de Paula, o cruza-
mento do Bairro Triân-
gulo, a Praça Francisco 
Souza Lopes (na entra-
da do Bairro São José) 
e a Rua Maria Zulmira 
Torres (próximo à Casa 
de Euclides da Cunha).

Bicicleta é uma modalidade de transporte eficiente, saudável e ecologicamente correta

Divulgação: 
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O município de Volta Re-
donda será palco do Rio em Ação 
– Agenda Positiva Micro e Peque-
na Empresa, no próximo dia 4 de 
maio. A iniciativa, comandada pela 
AgeRio, Banco do Brasil, Caixa 
e  Sebrae/RJ, vai disponibilizar 

para os microempresários da re-
gião atendimento individualizado, 
palestras e orientação fi nanceira. 
O evento será na Câmara dos Di-
rigentes Lojistas (CDL) da cidade, 
com entrada gratuita. Interessados 
devem se inscrever em www.rioem-

acao.com.br.
Com uma oferta de mais 

de R$ 2 bilhões em créditos e um 
quadro de técnicos das quatro 
instituições disponível para prestar 
informações sobre linhas de fi nan-
ciamento e orientação fi nanceira, 

o Rio em Ação pretende alavancar 
a economia local, criando uma 
agenda positiva em todo o estado.

 
Serviço

Rio em Ação Volta Redon-
da

Local: CDL - na Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (Rua Simão 
da Cunha Gago nº 19 - Aterrado, 
Volta Redonda – RJ)

Entrada gratuita
Ascom da AgeRio

IMPRENSA RJ

Programa Rio em ação chega a Volta Redonda

Criação das reservas particulares 
do patrimônio natural avança pelo estado

Campanha de vacinação quer imunizar 115 mil índios em todo o país

Uma ferramenta estratégi-
ca para a conservação da Mata 
Atlântica é a criação da Reserva 
Particular de Patrimônio Natural 
(RPPN). Até o momento, o Es-
tado do Rio possui 83 RPPNs, 
que correspondem a aproxima-
damente sete mil hectares de 
área protegida. O Inea incentiva 
a criação das RPPNs em todo o 
Estado do Rio de Janeiro: o órgão 
ambiental estadual instrui sobre o 
processo de averbação e faz o re-
conhecimento da reserva através 
de portaria defi nitiva publicada no 
Diário Ofi cial do Estado. Além dis-
so, oferece suporte técnico, com 
apoio ao georreferenciamento da 
propriedade.

Atualmente, o Inea analisa 
mais de 50 processos de RPPN e 
já realizou mais de 70 palestras 

sobre esse assunto em vários 
municípios fluminenses, além 
de cinco ofi cinas de capacitação 
sobre elaboração de Planos de 
Manejo para os proprietários das 
reservas.

As RPPNs são unidades de 
conservação de proteção integral 
de propriedade privada e cujas 
atividades permitidas são educa-
ção ambiental, turismo e pesquisa 
científica. São criadas volunta-
riamente pelos proprietários de 
terras e averbadas nas matrículas 
dos imóveis. O reconhecimento de 
reserva é perpétuo e acompanha 
a vida da propriedade, a qual pode 
ser vendida, doada e/ou trans-
mitida a qualquer título. Nesse 
sentido, é uma iniciativa muito 
importante para a preservação da 
Mata Atlântica, uma vez que, apro-

ximadamente, 80% deste bioma 
encontra-se em terras privadas.

Segundo o gerente das 
Unidades de Conservação do 
Inea, Andrei Veiga, o Estado tem 
investido na criação de RPPNs, 
principalmente porque é uma 
unidade de conservação particular 
e não necessita de regularização 
fundiária, situação esta que de-
manda tempo para ser resolvida.

 - Nós ajudamos na criação 
da RPPN com o georreferencia-
mento, procedimento fundamental 
para a demarcação da área a ser 
averbada como RPPN. A criação 
de RPPNs é uma iniciativa que 
tem avançado no Estado do Rio. 
No município de Varre-Sai, esta-
mos fazendo o georreferencia-
mento de outras três áreas com 
potencial para se tornarem RPPN 

- ressaltou Andrei Veiga.
Dentre as RPPNs criadas 

pelo Inea está a Reserva Ecoló-
gica Guapiaçu (REGUA), situada 
no município de Cachoeiras de 
Macacu, onde são desenvolvidas 
atividades de pesquisas científi -
cas, restauração ecossistêmica, 
visitação recreativa, observação 
de aves e educação ambiental. 
O trecho averbado totaliza 364 
hectares de área de Mata Atlân-
tica. E foi nesse ambiente que o 
Projeto Refauna, com o apoio do 
Inea, reintroduziu a anta (Tapirus 
terrestris) no Estado, espécie 
considerada extinta no território 
fl uminense. O último registro con-
fi ável de uma população de antas 
foi no Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, em 1914.

Um entusiasta das RPPNs 

é o ator Marcos Palmeira. Proprie-
tário de uma fazenda situada em 
Teresópolis, ele averbou 23,82 
hectares de sua propriedade 
como RPPN, há cerca de dois 
anos. Recentemente, ele reque-
reu a averbação de mais uma 
área de sua fazenda, esta com 
aproximadamente 132 hectares. 
O pedido encontra-se em fase de 
aprovação por parte do Inea. O 
cantor Ney Matogrosso também 
averbou parte de sua propriedade 
em Saquarema como RPPN.

Para criar uma RPPN, o 
proprietário deve protocolar o 
requerimento para criação no 
Inea, que irá analisar a relevância 
ambiental da área.  

Ascom da Secretaria 
do Ambiente

IMPRENSA RJ

O Ministério da Saúde quer 
imunizar cerca de 115 mil índios 
que vivem aldeados em regiões 
de todo o país – sobretudo em 
áreas de difícil acesso e com bai-
xas coberturas vacinais. Até 20 
de maio, serão oferecidas todas 
as doses previstas no Calendário 
Nacional de Vacinação dos Povos 

Indígenas.
A campanha de multivaci-

nação faz parte da Semana Mun-
dial de Vacinação, promovida pela 
Organização Mundial da Saúde, 
e abrange 1.012 comunidades e 
138 etnias indígenas. Participam 
da ação mais de 2 mil profi ssionais 
que compõem equipes multidisci-

plinares de saúde indígena, inclu-
sive agentes indígenas de saúde 
e de saneamento.

Reunião
De acordo com o ministé-

rio, em março, profi ssionais dos 
34 distritos sanitários especiais 
indígenas se reuniram em Brasília 

para avaliar as ações realizadas 
em 2017. Também foi feito um 
planejamento de atividades para 
a edição 2018, com o objetivo de 
aprimorar as ações de imunização 
e a vigilância epidemiológica em 
áreas indígenas.

“É uma ação complexa por 
diversos fatores: como a diversida-

de cultural, dispersão geográfi ca, 
rotatividade dos recursos humanos 
contratados, difi culdade na coleta, 
registro e análise dos dados e a 
necessidade de acondicionamen-
to, conservação e transporte dos 
imunobiológicos em condições 
especiais”, informou o ministério.

Agência Brasil

Disque 100 registra 142 mil denúncias de violações em 2017
Disque 100 - principal meio 

para comunicar violações de di-
reitos humanos no país - recebeu 
142.665 denúncias no último ano, 
número superior às 133.061 regis-
tradas em 2016. Violações contra 
crianças e adolescentes lideram 
a lista de denúncias, como ocorre 
desde a criação do canal, seguidas 
por violações contra idosos e pesso-
as com defi ciência. Os dados foram 
divulgados pela Ouvidoria Nacional 
do Ministério dos Direitos Humanos.

Em 2017, foram fei tas 
84.049 denúncias de violações con-
tra crianças e adolescentes - 10% a 
mais do que o registrado em 2016. 
Muitas denúncias envolvem mais 
de um tipo de violação e mais de 
uma vítima. Foram contabilizadas 
130.224 crianças e adolescentes 
vítimas de violações em 2017 e 
166.356 casos de violações.

O maior número de denún-
cias envolve crianças entre 4 e 7 
anos de idade e em 45% das vezes 
ocorrem na casa da vítima.

O tipo de violação mais 
reportada foi negligência, com 
61.416 casos, seguida de violência 
psicológica, com 39.561, e violência 
sexual, com 20.330 casos.

Os dados de 2017 também 
revelam um aumento de 29,64% no 
número de denúncias de violações 
contra pessoas com deficiência. 
Também cresceu 20% o número 
de denúncias de violações contra 
pessoas em restrição de liberdade, 
que totalizou 4.655 em 2017, frente 
3.861 em 2016.

A ouvidora nacional dos 
Direitos Humanos, Érica Queiroz, 
explicou que não há elementos que 
indiquem que o aumento de denún-
cias seja decorrente, necessaria-
mente, do crescimento da violência 
contra certos grupos, mas podem 
indicar um maior conhecimento 
sobre a existência do Disque 100. 
“Houve campanhas no último ano, 
inclusive inserções espontâneas em 
novelas, por exemplo, que tiveram 
grande repercussão”, disse Érica.

Idosos
A violência contra pessoas 

idosas gerou 33.133 denúncias e 
68.870 violações. Nas denúncias 
de violações, 76,84% envolvem 
negligência, 56,47%, violência psi-
cológica, e 42,82%, abuso fi nancei-
ro e econômico. A maior parte dos 
casos, 76,3%, ocorre na casa da 

própria vítima.

Pessoas com defi ciência
Foram 11.682 denúncias e 

22.177 violações contra pessoas 
com defi ciência. Sessenta e sete 
por cento das denúncias indicaram 
negligência; 50%, violência psico-
lógica, e 30% dos casos envolviam 
violência física. Entre esse grupo, 
63,82% das violações foram regis-
tradas na casa da vítima.

LGBT
Em 2017 foram feitas 1.720 

denúncias de violações contra lés-
bicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, número 8% menor que 
em 2016. No total, o balanço diz 
que essas pessoas sofreram 2.998 
violações em 2017. Entre os tipos 
de violação, 70% tinham elementos 
de discriminação; 53%, violência 
psicológica e 31%, violência física.

Serviço atende a diversos 
tipos de violações
A ouvidora nacional des-

tacou que qualquer pessoa pode 
relatar violações pelo Disque 100. 
O serviço acolhe denúncias relati-
vas a violações de diferentes tipos 

e grupos, sejam contra crianças 
e adolescentes, pessoas idosas, 
pessoas com defi ciência, pessoas 
em restrição de liberdade, violações 
ligadas a racismo, gênero, entre 
outros, como violência policial.

“O objetivo principal desse 
relato não é necessariamente for-
necer elementos sufi cientes para 
identifi car o suspeito ou começar 
uma perseguição penal, mas sim 
tirar a vítima daquele ciclo de viola-
ção”, explicou a ouvidora nacional, 
lembrando que a central de atendi-
mento funciona 24 horas.

Segundo Érica, a equipe de 
atendimento tem formação na área 
de psicologia, assistência social e 
outras áreas de humanas, para que 
possam conversar com as pessoas 
em momentos de fragilidade, ex-
trair informações sufi cientes para 
ir ao local onde ela está e tirá-la 
dessa situação de vulnerabilidade. 
“O principal objetivo é cessar a 
violação”, disse.

O Disque 100 tem três 
canais de atendimento. Por tele-
fone, basta discar 100. Também é 
possível fazer as denúncias com 
a mesma segurança e rapidez por 
meio do aplicativo Proteja Brasil 

(disponível no Google Play e na 
App Store) ou por meio do site 
Humaniza Redes.

Por meio do serviço é pos-
sível fazer denúncias anônimas, se 
solicitado pelo denunciante, obter 
orientações e tomar providências 
para resolver casos de violação de 
direitos. O sigilo das informações é 
garantido.

As denúncias são analisa-
das e encaminhadas aos órgãos 
de proteção estaduais - Ministério 
Público, Corregedoria Geral da 
Secretaria de Estado, Ouvidoria 
Geral, Defensoria Pública - para 
que tomem providências cabíveis 
em até 24 horas.

De acordo com o Ministério 
dos Direitos Humanos, as infor-
mações do Disque 100 também 
são usadas para orientar a pasta 
a definir prioridades, identificar 
as maiores vulnerabilidades e 
estabelecer medidas para prestar 
um serviço direto de acolhimento 
à população. “A Ouvidoria está 
vinculada ao gabinete do ministro, 
então temos acesso direto a todos 
os secretários e nos reunimos pe-
riodicamente com eles para passar 
informações”, disse.
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da 9ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 16 de abril de 
2018.

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito 
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausentes os nobres 
Vereadores Romerito José Wermelinger Ribeiro e Rita Estefânia Gozzi Farsura, 
com a presença dos demais Edis, sob a presidência do Vereador Wilde Rodrigues 
Curty, foi aberta a 9ª Sessão Ordinária do 1º Período, com a leitura da Ata da Ses-
são anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. A secretária da Mesa 
procedeu à leitura do Expediente do Dia, qual seja: Projeto de Lei n.º 013/2018, 
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do Órgão Municipal de Controle 

Social de Saneamento Básico no âmbito do Município do Carmo. Projeto de Lei 
n.º 014/2018, do Poder Executivo, que Estabelece as diretrizes para s metas e as 
prioridades da administração pública para o exercício fi nanceiro de 2019. Projeto 
de Lei n.º 015/2018, do Poder Executivo, que Autoriza a concessão de subvenção 
social ao HNSC para o período de abril a junho de 2018. Moção n.º 025/2018, dos 
Vereadores Naziano Carvalho de Azevedo e Rita Estefânia Gozzi Farsura, de aplau-
sos para com os articuladores e jovens semeadores do Projeto Semeando Sonhos. 
Moção n.º 026/2018, de todos os Vereadores, de pesar pelo falecimento do jovem 
Marcus Vinicius Reis Bastos. Ofício n.º 061/2018, da SME, encaminhando edital 
n.º 002/2018 referente ao processo seletivo público simplifi cado para contratação 
de docentes para a rede municipal de ensino do Carmo. O Sr. Presidente passou a 

Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 013/2018 e 014/2018, apresentados e lidos 
na presente Sessão, serão encaminhados paras as comissões competentes para estudo 
e parecer. O Projeto de Lei de n.º 015/2018, que Autoriza a concessão de subvenção 
social ao HNSC para o período de abril a junho de 2018, foi submetido ao Plenário 
e aprovado por unanimidade. As moções apresentadas e lidas nesta Sessão foram 
submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a registrar 
o Sr. Presidente encerrou a Sessão e mandou que eu, na qualidade de Secretária da 
mesma, lavrasse a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai devidamente 
assinada pelos Vereadores que compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 16 de abril de 2018.

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inci-
so II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas 
abaixo especifi cadas:

Processo nº: 020/2018
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumi-

douro/RJ

Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 92,80

Processo nº: 021/2018
Nome do credor: M P Damazio Hipermercado Eireli-

-EPP
CNPJ / CPF: 28.336.352/0001-31
Endereço: Rua João Amâncio, 208 – Centro – Sumi-

douro/RJ
Classifi cação/Elemento da Despesa: 

3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 843,66

Processo nº: 022/2018
Nome do credor: Mercado River Kuala Ltda – EPP
CNPJ / CPF: 08.309.823/0001-05
Endereço: Rua João Amâncio, 50 - Centro – Sumidouro/

RJ
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 370,95

Vírus Zika ataca e destrói câncer em experimento científi co brasileiro
Um estudo realizado por 

pesquisadores da Universidade de 
São Paulo (USP) mostra que o vírus 
da zika é capaz de infectar e matar 
as células de tumores cerebrais 
com grande efi cácia, sem causar 
danos às células saudáveis.

De acordo com os autores 
da pesquisa, os resultados sugerem 
que, no futuro, vários tipos de tumo-
res agressivos do sistema nervoso 
central poderiam ser tratados com 
algum tipo de abordagem envolven-
do o uso do vírus da zika, conhecido 
por sua preferência por atacar célu-
las do cérebro em formação.

A pesquisa foi realizada por 
cientistas do Centro de Estudos 
do Genoma Humano e Células-
-Tronco da USP, sob coordenação 
da geneticista Mayana Zatz na 
revista científi ca Cancer Research, 
da Associação Americana para a 
Pesquisa do Câncer.

Segundo Keith Okamoto, 
autor principal da pesquisa, estudos 
anteriores já haviam mostrado que 
o vírus da zika tem uma grande 
afi nidade por células do sistema 
nervoso central, em especial as 
células-tronco neurais, que dão 
origem aos neurônios.

Assim, quando um feto é 
infectado, o vírus ataca seu siste-
ma nervoso e reduz drasticamente 
a quantidade de células-tronco 
neurais, gerando problemas como 
a microcefalia.

Por outro lado, segundo 
Okamoto, estudos feitos pelo grupo 
da USP sobre tumores do sistema 
nervoso central mostravam que as 
células que compõem esses tumo-
res têm características semelhantes 
às das células-tronco neurais e 
estão ligadas ao processo de disse-
minação do câncer – a metástase.

“Essas células tumorais 
são especialmente resistentes aos 
tratamentos convencionais como 
quimioterapia e radioterapia. Por 
isso decidimos investigar se o vírus 
da zika, que infecta células-tronco 
normais, poderia também infectar e 
matar as células tumorais que têm 
características de células-tronco”, 
disse Okamoto ao Estado.

Para realizar a pesquisa, 
os cientistas infectaram com zika 
células humanas derivadas de dois 
tipos de tumores cerebrais que 
afetam especialmente crianças de 
até cinco anos de idade: medulo-
blastoma e tumor teratóide rabdóico 
atípico. O procedimento também 
foi feito com células de câncer de 
mama, de próstata e de intestino.

Em um dos experimentos, 
os pesquisadores utilizaram essas 
células tumorais humanas para 
induzir o crescimento de tumores 
cerebrais “humanos” em camun-
dongos.

Depois de desenvolver o 
câncer em estágio avançado, os 
animais receberam uma injeção 

com o vírus da zika. Os tumores 
regrediram em 20 dos 29 animais 
tratados com o vírus – em sete de-
les, a remissão foi completa e o tu-
mor desapareceu. O vírus também 
bloqueou e reverteu metástases.

“O estudo mostrou que o ví-
rus da zika de fato possui afi nidade 
com as células do sistema nervoso 
central, infectando e matando as 
células tumorais de forma seletiva. 
O mesmo não ocorreu com os 
tumores de mama, próstata e intes-
tino. As células-tronco tumorais se 
mostraram ainda mais suscetíveis 
a serem destruídas pelo vírus do 
que as células-tronco sadias. Ob-
servamos também que o vírus não 
foi capaz de infectar os neurônios 
maduros”, explicou Okamoto.

Segundo o cientista, o fato 
do vírus da zika não afetar os neu-
rônios maduros é crucial do ponto 
de vista da segurança, já que a 
destruição de neurônios saudáveis 
seria uma barreira para o uso do 
vírus em uma futura terapia contra 
o câncer cerebral.

“Mostramos que o vírus tem 
propriedade oncolítica, isto é, ele é 
capaz de atacar preferencialmente 
as células tumorais, preservando as 
células normais do mesmo tecido. 
Essa linha de estudos é bastante 
nova e nosso estudo é o primeiro 
com o vírus da zika a mostrar resul-
tados em células humanas”, disse 
o pesquisador.

Okamoto conta que as pro-
priedades oncolíticas já haviam 
sido observadas em outros vírus e 
a estratégia do uso de vírus como 
“arma” contra o câncer já é uma 
realidade.

Em 2015, a FDA – a agên-
cia americana responsável pela 
regulação de fármacos, terapias e 
alimentos – aprovou um tratamento 
que utiliza uma forma modifi cada 
do vírus da herpes para tratar me-
lanoma.

No ano passado, quando os 
cientistas brasileiros já haviam en-
viado o novo artigo para publicação, 
um grupo de cientistas americanos 
publicou um estudo que também 
mostrou como o vírus da zika des-
trói células de glioblastoma – outro 
tipo de câncer cerebral -, mas o 
estudo foi feito sem o uso de células 
humanas.

“O estudo sobre o glioblas-
toma é importante, porque é um 
tipo de câncer agressivo que ca-
rece de tratamento. Mas o estudo 
não foi feito com células de tumo-
res humanos – e sim com células 
de tumores de camundongos, que 
respondem de forma diferente”, 
disse Okamoto.

Como foram utilizadas cé-
lulas de tumores humanos nos 
camundongos, o estudo brasileiro 
conseguiu demonstrar não ape-
nas que o vírus da zika consegue 
reduzir os tumores, mas também 

inibir a metástase. No caso do 
glioblastoma, a metástase é rara, 
já que o paciente costuma morrer 
antes que o tumor se alastre.

“Outra novidade importan-
te do nosso estudo é que pela 
primeira vez foi feito um estudo 
de escalonamento da dose. Isto 
é, nós adicionamos quantidades 
crescentes do vírus às células 
tumorais para descobrir qual é a 
quantidade mínima capaz de pro-
mover a infecção. Verifi camos que 
uma dose do zika 50 vezes menor 
que a utilizada pelos americanos 
já é suficiente para eliminar os 
tumores”, explicou Okamoto.

O estudo brasileiro também 
mostrou que depois de atacar as 
células-tronco tumorais, o vírus da 
zika não consegue se reproduzir 
com eficiência – o que evitaria 
que os pacientes tratados contra 
o câncer fi cassem doentes com a 
infecção viral.

“Normalmente, quando um 
vírus infecta uma célula, ele se-
questra sua maquinaria para se 
replicar e depois libera uma quan-
tidade imensa de partículas virais 
que irão infectar outras células. 
Mas descobrimos que, por algum 
motivo, o vírus não consegue se 
replicar de forma efi ciente na célula 
de câncer, porque as partículas 
virais produzidas são defeituosas, 
com pouca capacidade para des-
truir células normais.”

Reduzir consumo de álcool pode diminuir  
sintomas da TPM, diz estudo

Pesquisadores da Universi-
dade de Santiago de Compostela, 
na Espanha, e da Universidade 
de Southampton, no Reino Uni-
do, conduziram um estudo para 
analisar a relação entre ingestão 
de álcool e tensão pré-menstrual 
(TPM), e concluíram que 1 em cada 
10 casos de TPM é causado pelas 
bebidas alcoólicas.

Os pesquisadores analisa-
ram bancos de dados e encontra-
ram nove estudos publicados até 
maio de 2017 sobre essa relação, 
em oito diferentes países da Eu-

ropa, envolvendo ao todo mais de 
47 mil participantes. Os resultados 
foram publicados em um artigo no 
British Medical Journal.

Os sintomas da TPM en-
volvem as alterações de humor, 
inchaço e dores nos peitos, desejos 
alimentares específicos, fadiga, 
irritabilidade e tristeza, e eles va-
riam de mulher para mulher. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, as 
mulheres passam cerca de 3 mil 
dias com sintomas da TPM durante 
seus anos reprodutivos.

Diversos estudos já mostra-

ram que os sintomas da TPM são 
mais severos entre mulheres que 
tomam bebidas alcoólicas, mas 
não está claro se esse consumo 
é causa ou consequência dos sin-
tomas. A análise desses estudos 
mostrou que a ingestão de álcool 
está associada a um aumento de 
45% no risco de desenvolvimento 
da TPM. O número sobe para 79% 
para mulheres que bebem com 
mais frequência.

Algumas das explicações 
biológicas para isso é que o álco-
ol altera os níveis dos hormônios 

sexuais esteroide e gonadotrofi na 
durante o ciclo menstrual, e que 
também pode interferir no modo 
de produção de substâncias quí-
micas do cérebro, como a sero-
tonina. “Essas descobertas são 
importantes, considerando que a 
prevalência de mulheres que be-
bem bebidas alcoólicas no mundo 
não é baixa”, escreveram os pes-
quisadores. Mundialmente, cerca 
de 30% das mulheres ingerem 
bebidas alcoólicas, sendo que 6% 
são consideradas bebedoras fre-
quentes. Porém, na Europa esses 

índices sobem para 60% e 12%, 
respectivamente.

“Baseado nos nossos re-
sultados, estimamos que 11% dos 
casos de TPM estão ligados à 
ingestão de álcool, em âmbito mun-
dial, enquanto isso sobe para 21% 
na Europa. Além disso, os sintomas 
de TPM estão ligados à bebida 
excessiva em 4% dos casos no 
mundo e 9% na Europa”, concluem 
os responsáveis pelo estudo, que 
dizem que eliminando a ingestão 
de bebidas alcoólicas, podem-se 
diminuir os sintomas da TPM.
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Câmara de Cantagalo presta homenagem aos coletores 
de resíduos urbanos pelo Dia do Trabalhador

Vereador indica implantação de 
bicicletários em Cantagalo

AGERIO 
disponibiliza recursos 

para projetos inovadores
Mais de 30 iniciativas

 foram fi nanciadas entre 2013 e 2017

Detran lança CNH digital 
no estado do Rio de Janeiro

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Câmara Municipal de Can-
tagalo, através de seu presidente, o 
vereador Ocimar Merim Ladeira (Pulun-
ga) apresentou na noite de quinta-feira 
(26) uma Moção de Parabenização em 
homenagem ao Dia do Trabalhador à 
equipe de Coletores de Resíduos Sóli-
dos Urbanos.

Composta pelos senhores An-
derson dos Santos Pereira Firmino, 
Ederson Gomes da Silva Leal, Jason 
Silva Secundino, João Pedro Moura 
Soares, José Carlos Júnior Basílio de 
Almeida, Paulo Sérgio Monteiro da 

Silva, Valdeir Silva Conceição, Quened 
da Conceição Matos, e pelos motoristas 
Antônio Carlos Maneiro e Valteir Timó-
teo Nascimento, a equipe presta seus 
serviços na empresa Utilix Serviços 
Ambientais, que faz, diariamente, a 
limpeza na sede e nos quatro distritos 
do município de Cantagalo.

“Tais trabalhadores pertencem a 
uma classe de trabalhadores cujo labor 
é dos mais importantes, pois se arriscam 
todos os dias, na correria do descer 
e subir dos caminhões, no perigo de 
contaminação, de se ferir com objetos 

cortantes, ou até mesmo, no excesso 
de peso levantado”, justifi cou Pulunga 
na moção apresentada.

Pulunga exaltou ainda a alegria 
com que tais profi ssionais desempe-
nham seus papéis: “Esses trabalhado-
res, que abaixo do sol forte ou da chuva, 
trabalham com prazer e sorriso aberto 
para manter nosso município limpo, 
merecem maior atenção por parte da 
nossa população, já que, em função de 
nossa correria diária, muitas vezes pas-
sam despercebidos, sem ouvir um “bom 
dia”, “boa tarde” ou um “muito obrigado”.

Visando estimu-
lar o uso da bicicleta 
pelos munícipes e vi-
sitantes, o vereador 
Hugo Guimarães solici-
tou ao poder executivo, 
através de indicação, a 
implantação de bicicle-
tários em quatro pontos 
estratégicos na cidade 
de Cantagalo.

Inicialmente, os 
lugares solicitados na 
indicação e que se-
riam atendidos pelos 
bicicletários seriam o 
Terminal Rodoviário 
Coronel Marcelino de 
Paula, o cruzamento 
do Bairro Triângulo, a 
Praça Francisco Sou-
za Lopes (na entrada 
do Bairro São José) e 
a Rua Maria Zulmira 
Torres (próximo à Casa 
de Euclides da Cunha).

Segundo Hugo 
Guimarães, tal iniciati-
va contribui para a mo-

bilidade urbana e para 
um estilo de vida mais 
saudável. “As pessoas 
optam por não irem 
até certos locais peda-
lando, pois sabem que 
não existe um lugar 
onde guardar o veículo 
de forma segura. Nes-
sa indicação, proponho 
a instalação de bicicle-
tários em quatro dife-
rentes locais de nossa 
cidade, de maneira a 
atender estrategica-
mente aos moradores 
de diversos bairros e 
suas necessidades, 
aos trabalhadores que 
se deslocam de bicicle-
ta para a região central 
de Cantagalo, assim 
como aos usuários do 
transporte coletivo”, 
justifi cou o vereador.

Ainda na indica-
ção, o vereador sus-
tenta que a bicicleta 
é uma modalidade de 

O Detran lançou a CNH 
Digital em todo o Rio de Janeiro. 
Para aderir à novidade, basta 
ir aos postos de habilitação do 
órgão – sem necessidade de 
agendamento – para atualização 
de e-mail e telefone na hora de 
renovar ou solicitar a segunda via 
da carteira de motorista, que terá 
um leitor de código digitalizado 
(QR code scanner, em inglês). 
Quem já tiver a CNH com QR 
code, só precisa atualizar seus 
dados nos postos.

Em seguida, o usuário 
continua o processo no portal 
de serviços do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), 
em portalservicos.denatran.ser-
pro.gov.br, para baixar a CNH 
Digital no celular. Primeiro, será 
solicitado pelo Denatran que o 
usuário preencha uma fi cha de 
cadastro. Depois, será enviado 

um código para o motorista, que 
deverá baixar o aplicativo da 
CNH Digital através das lojas 
virtuais Google Play e App Store. 
Feito isso, faltará apenas inserir 
o código e dados pessoais para 
o usuário ativar a CNH Digital.

Criada em 30 de janeiro 
deste ano pela Deliberação 
167, do Conselho Nacional de 
Trânsito, a CNH Digital entrará 
em vigor no país em 1º de julho. 
Entre as vantagens oferecidas, 
o documento permitirá que se 
tenha maior mobilidade, já que 
estará no smartphone do usu-
ário, e mais segurança, pois 
os dados serão criptografados, 
assegurando a sua autenticida-
de. A novidade fará com que os 
condutores que a adotarem não 
sejam multados por estar sem a 
CNH tradicional e terá a mesma 
validade jurídica do documento 

em papel, que continua sendo 
emitido.

Passo a passo
Solicitar uma nova CNH 

ou uma segunda via do docu-
mento com QR Code, que per-
mitirá o acesso instantâneo aos 
dados do condutor, e atualizar 
telefone e e-mail nos postos de 
habilitação do Detran.

Cadastrar os dados da 
CNH no portal de serviços do De-
natran, em https://portalservicos.
denatran.serpro.gov.br.

Baixar o aplicativo da 
CNH Digital, disponível nas lojas 
virtuais Google Play e App Store, 
para prosseguir com o procedi-
mento para inserção de código 
e dados pessoais.
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transporte eficiente, 
saudável e ecologica-
mente correta, devendo 
o poder público incen-
tivar o uso da bicicleta 
como meio de trans-

porte, criando atitudes 
favoráveis aos deslo-
camentos cicloviários e 
eliminando as barreiras 
urbanísticas aos ciclis-
tas.

Com o objetivo de 
promover iniciativas inova-
doras, a AgeRio (Agência 
Estadual de Fomento) dis-
ponibiliza créditos especiais 
para micro e pequenas 
empresas (MPEs) dispos-
tas a investir no segmento. 
Cada projeto inovador pode 
solicitar de R$ 150 mil a R$ 
10 milhões, dependendo do 
porte da empresa. A opera-
ção é realizada através da 
linha Inovacred, da Finep 
(Financiadora de Estudos 
e Projetos).

Segundo levan ta -
mento da AgeRio, entre 
2013 e 2017, foram finan-
c iados neste segmento 
mais de 30 projetos, que 
movimentaram cerca de 
R$ 56 milhões. Em 2018 já 
foram aprovados, até agora, 
R$ 7 milhões. A AgeRio é a 
única instituição financeira 
do estado que atua com 
indústria inovadora.

Os recursos podem 
ser utilizados para desen-
volvimento de processos, 
serviços, infraestrutura, 
marketing, estrutura orga-

nizacional e produtos. Os 
projetos devem estar de 
acordo com os parâme-
tros de mérito de inovação 
estabelecidos pela Finep.
Segundo o superintendente 
Edson Macedo, as condi-
ções da Inovacred buscam 
facilitar prazo para paga-
mento, carência e taxa de 
juros e atraem muitos inte-
ressados.

– O f inanciamento 
pode ser quitado em até 96 
meses, com carência de até 
24 meses e taxa de juros a 
partir de 0,55% ao mês – 
explicou Macedo.

O executivo Marcelo 
Neves, da Finep, ressalta 
que as iniciativas devem 
dar grande importância para 
análise prévia do empreen-
dimento verificado, o grau 
de inovação, além dos ris-
cos, barreiras, abrangência 
e impacto.

Os interessados po-
dem contatar a AgeRio pelo 
e-mail  fomento@agerio.
com.br ou pelo site www.
agerio.com.br.
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