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Depois de uma es-
pera de dois anos, Teresó-
polis recebeu habilitação 
do Ministério da Saúde 
e passará a ter recursos 
federais para custeio das 
despesas do Centro Muni-
cipal de Diálise da cidade. 
De acordo com a Portaria 
3.912/2018, será repas-
sado o montante anual de 
R$ 4.333.298,83 (Quatro 
milhões, trezentos e trin-

ta e três mil, duzentos 
e noventa e oito reais e 
oitenta e três centavos), 
destinado ao custeio da 
Nefrologia.

“Estamos muito 
felizes com essa notícia. 
Mais uma importante vi-
tória para Teresópolis. Eu 
e o Dr. Ari, ainda durante 
a transição da gestão 
anterior...”
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Localizada no Dis-
trito de São Sebastião do 
Paraíba, em Cantagalo, a 
Vila de Campo Alegre vem 
passando por graves proble-
mas com o abastecimento de 
água. Há tempos os morado-
res reclamam da constante 
falta de água, problema que 
se agrava ainda mais nos pe-
ríodos de festas e feriados, 
datas em que a comunidade 
recebe muitos visitantes e 
parentes dos moradores, o 
que aumenta o consumo.

Fenômenos característicos do verão, as chuvas 
rápidas e intensas, acompanhadas por trovoadas, raios e 
rajadas de vento são comuns durante a estação quente. 
Segundo levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), em 2017, o número médio anual 
de raios no País foi de 77,8 milhões.                         Pág 03

Ingerir bastante líquido, usar hidratantes e evitar o sol 
no período de 10h às 16h são as principais formas de manter o 
corpo hidratado durante o verão. No entanto, crianças, adultos 
e idosos têm necessidades diferentes e precisam fi car atentos 
para passar por esse período sem complicações.              
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O Prêmio Melhores Práticas 2018, promovido pela 
Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, elegeu o projeto “Nova Friburgo Cidade 
Empreendedora” como uma das melhores experiências no 
estado. A atividade agraciada é uma das mais marcantes do 
Governo Renato Bravo.                                                  Pág 02

Saiba como se manter 
em segurança durante 
tempestades com raios

Confi ra dicas de proteção para 
crianças, adultos e idosos na 
estação mais quente do ano

Nova Friburgo tem iniciativa 
premiada pela Escola de 
Contas e Gestão do TCE/RJ

Pesquisa feita no 
Instituto Butantan demons-
trou que uma substância en-
contrada em plantas e frutas 
tem efeito protetor contra o 
veneno da jararaca.

A pesquisa, que foi 
realizada em 72 camundon-
gos, mostrou que a rutina, 
uma molécula comum em 
plantas e alimentos, foi 
capaz de protegê-los de 
problemas de sangramento 

e de infl amação decorren-
tes do veneno da serpente. 
O trabalho é de Marcelo 
Larami Santoro, Ana Te-
resa Azevedo Sachetto e 
Jaqueline Gomes Rosa, 
produzido pelo Laboratório 
de Fisiopatologia do Butan-
tan, em São Paulo.

A rutina é um fla-
vonoide que serve de pig-
mento a diversos vegetais 
e frutas.

Fabrício Gaspar e Hugo Guimarães distribuem 
brinquedos no Bairro São Pedro

Natal é época em que 
a alegria e a solidariedade 
reinam soberanas em nossas 
vidas, é tempo de esperança 
e de gratidão. E foi com esse 
sentimento que o amigo de 
Cantagalo, o advogado Fa-
brício Gaspar, realizou, com 
o apoio do vereador canta-
galense Hugo Guimarães, a 
entrega de diversos presen-
tes de Natal às crianças do 
Bairro São Pedro. Cerca de 
100 crianças receberam os 
brinquedos das mãos do Pa-
pai Noel na manhã da última 
sexta-feira (21/12), quando 
também houve distribuição 
de pipoca para a criançada.

Veneno da jararaca causa problemas de coagulação Recurso tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade

Reprodução Internet

Divulgação

teresopolis.rj.gov.br

Substância encontrada 
em frutas pode ajudar 

contra picada de jararaca

Prefeito de Nova 
Friburgo consegue 
verbas para a saúde

Teresópolis passa a receber 
recursos federais para 
custeio do Centro de 

Hemodiálise

Cantagalo: 
Vila de 
Campo 
Alegre sofre 
com falta 
d’água

O Prefeito Renato 
Bravo garantiu um impor-
tante aporte financeiro 
para a saúde em Nova Fri-
burgo. Por meio do IAFAB 
– Incentivo à Assistência 
Farmacêutica Básica, do 
Governo do Estado do Rio, 
o prefeito conseguiu uma 
verba de R$ 1.167.000,00, 
que deverá ser investida 
na compra de medica-
mentos e manutenção da 

farmácia do Município.
Outra boa notícia é que o 
prefeito conseguiu mais 
R$ 3,6 milhões, referentes 
ao repasse estadual de 
recursos para manuten-
ção da Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA de 
Conselheiro Paulino. O 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro já não fazia o 
envio de sua parte desde 
2015.

Mais de 4,7 milhões de reais serão investidos na pasta

Divulgação

Pág 02
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Fabrício Gaspar e Hugo Guimarães distribuem 
brinquedos no Bairro São Pedro

Sistema de cadastro único de espera da 
Educação abrirá no dia 11 de fevereiro

Prefeito de Nova Friburgo consegue verbas para a saúde

Nova Friburgo tem iniciativa premiada 
pela Escola de Contas e Gestão do TCE/RJ

O sistema de pré-matrícula permane-
ceu aberto dos dias 29 de novembro a 03 de 
dezembro, prazo para que os interessados 
em ingressar na Rede Municipal de Ensino 
fossem inscritos. Os que conseguiram vaga ti-
veram de 05 a 07 de dezembro para efetivar a 
matrícula nas respectivas unidades escolares.

Para aqueles que perderam o prazo 

da pré-matrícula, a Secretaria de Educação 
informa que o sistema de cadastro único de 
espera abrirá no dia 11 de fevereiro, per-
manecendo aberto até o dia 15 de março. 
Essas novas inscrições fi carão em lista de 
espera. Na eventualidade de surgimento de 
alguma vaga, o sistema fará a distribuição. 
Cabe lembrar que é de responsabilidade do 

responsável pela criança o acompanhamento 
do sistema.

Nova rodada do sistema para os que 
fi zeram inscrição dentro do prazo

Como nem todos os inscritos na pré
-matrícula foram alocados, o sistema rodará 
com os que já estão em fi la de espera no dia 

04 de fevereiro e os que forem alocados nesta 
segunda rodada terão que efetivar a matrícula 
na unidade onde a vaga for conseguida, de 05 
a 07 de fevereiro. Os que não conseguirem 
vaga permanecerão no sistema de cadastro 
de espera à frente dos que se inscreverão de 
11 de fevereiro a 15 de março.

novafriburgo.rj.gov.br

O Prefeito Renato Bravo 
garantiu um importante aporte 
fi nanceiro para a saúde em Nova 
Friburgo. Por meio do IAFAB – In-
centivo à Assistência Farmacêutica 
Básica, do Governo do Estado 
do Rio, o prefeito conseguiu uma 
verba de R$ 1.167.000,00, que 

deverá ser investida na compra de 
medicamentos e manutenção da 
farmácia do Município. Outra boa 
notícia é que o prefeito conseguiu 
mais R$ 3,6 milhões, referentes ao 
repasse estadual de recursos para 
manutenção da Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA de Conselheiro 

Paulino. O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro já não fazia o envio 
de sua parte desde 2015, e o mon-
tante da dívida ultrapassava R$ 20 
milhões. Para garantir o atendi-
mento de qualidade oferecido na 
Upa, a Prefeitura de Nova Fribur-
go faz a complementação dessa 

receita todo mês, com recursos 
próprios. A secretária municipal de 
Saúde, Tânia Trilha, informou que 
a pasta possui 38 processos de 
licitação agendados para ocorrer, 
sendo, em sua maioria, aquisições  
de medicamentos e material hospi-
talar. Há ainda sete licitações para 

aquisição de 594 equipamentos 
destinados ao Hospital Municipal 
Raul Sertã utilizando os R$ 10 
milhões em recursos de emenda 
conquistados pelo Governo Muni-
cipal junto ao Ministério da Saúde 
em 2018.

novafriburgo.rj.gov.br

O Prêmio Melhores Práti-
cas 2018, promovido pela Escola 
de Contas e Gestão do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, elegeu o projeto “Nova 
Friburgo Cidade Empreendedora” 
como uma das melhores experiên-
cias no estado. A atividade agra-
ciada é uma das mais marcantes 
do Governo Renato Bravo.

A premiação é concedida 
às iniciativas adotadas por órgãos 
e entidades da Administração 
Pública Municipal, no âmbito 
do estado, com resultados mais 

assertivos. O tema desta edição 
foi “Transparência e Controle 
Social” e cada um dos fi nalistas 
passou por quatro etapas até a 
premiação: Habilitação Preliminar, 
Avaliação Prévia, Verifi cação In 
Loco e Avaliação Final.

A Prefeitura de Nova Fri-
burgo cumpriu todos os critérios 
exigidos pela Comissão Julgado-
ra, com destaque para a etapa da 
verifi cação in loco, na qual uma 
equipe técnica multidisciplinar 
esteve na cidade e, além de con-
ferir presencialmente os relatos 

do programa, ainda entrevistou 
empresários que participaram de 
cursos de capacitação de forne-
cedores promovidos pelo Muni-
cípio, participaram de licitações e 
prestaram serviço à Administração 
e fi nalizaram o processo com a 
liquidação do pagamento.

Esta é a terceira premiação 
para Nova Friburgo com origem 
no programa Cidade Empreen-
dedora. Para o subsecretário de 
Desenvolvimento Econômico de 
Nova Friburgo, Walter Thuller, 
“esse é um trabalho que come-

çou em 2017 e que continua em 
prática, transbordando as ações 
iniciais de desburocratização e 
transparência da gestão pública 
municipal, trazendo resultados 
muito positivos. E toda essa ro-
tina envolve vários servidores e 
setores da Prefeitura”.

As premiações anteriores 
relacionadas foram o Prêmio 
Sebrae Cidade Empreendedora, 
o prêmio Prefeito Empreendedor 
da Rede de Agentes de Desenvol-
vimento e agora este, junto à Es-
cola de Contas e Gestão do TCE/

RJ. Entre os setores envolvidos 
estão a Secretaria de Educação; 
Secretaria de Saúde, por meio da 
Subsecretaria de Vigilância em 
Saúde; Secretaria de Finanças 
e Subsecretaria de Desenvolvi-
mento Econômico; Secretaria de 
Agricultura; Secretaria de Infraes-
trutura e Logística; Secretaria de 
Casa Civil, por meio do Escritório 
de Gerenciamento de Convênios 
e Projetos; Secretaria de Ordem e 
Mobilidade Urbana e Procuradoria 
Geral do Município.

novafriburgo.rj.gov.br

Cantagalo: Vila de Campo Alegre sofre com falta d’água
Localizada no Distrito de 

São Sebastião do Paraíba, em 
Cantagalo, a Vila de Campo Ale-
gre vem passando por graves 
problemas com o abastecimento 
de água. Há tempos os morado-
res reclamam da constante falta 
de água, problema que se agrava 
ainda mais nos períodos de festas 
e feriados, datas em que a comu-
nidade recebe muitos visitantes e 

parentes dos moradores, o que 
aumenta o consumo.

Segundo moradores, sem-
pre falta água em Campo Alegre. 
Tal problema vem espantando os 
visitantes e turistas que costumam 
frequentar o local. Além disso, os 
moradores de Campo Alegre estão 
extremamente insatisfeitos com a 
falta de atenção por parte do Poder 
Executivo de Cantagalo.

Após receber diversas 
reclamações e preocupado com 
esse problema, o vereador Oci-
mar Merim Ladeira, popularmente 
conhecido como Pulunga, vem 
apresentando indicações solicitan-
do providências para a resolução 
deste problema da Vila de Campo 
Alegre junto ao Poder Executivo 
Municipal. Dentre as solicitações 
feitas por Pulunga ao longo desses 

dois últimos anos está a constru-
ção de um novo poço artesiano, o 
que atenderia de melhor forma a 
população de Campo Alegre.

Segundo Pulunga, Campo 
Alegre cresceu muito nos últimos 
anos, o que comprova a necessida-
de de um novo poço. “A população 
da Vila de Campo Alegre vem cres-
cendo muito, sendo de extrema ne-
cessidade a instalação de um novo 

poço artesiano. Venho recebendo 
muitas reclamações dos morado-
res de Campo Alegre e até agora a 
Prefeitura de Cantagalo não tomou 
nenhuma providência para resol-
ver esse problema. Já fi z diversos 
pedidos, através de indicações, na 
Tribuna da Câmara e diretamente 
com o Prefeito de Cantagalo, mas 
até agora nada foi feito”, explica 
Pulunga.

Natal é época em que a alegria 
e a solidariedade reinam soberanas em 
nossas vidas, é tempo de esperança e 
de gratidão. E foi com esse sentimento 
que o amigo de Cantagalo, o advogado 
Fabrício Gaspar, realizou, com o apoio do 
vereador cantagalense Hugo Guimarães, 
a entrega de diversos presentes de Natal 
às crianças do Bairro São Pedro. Cerca de 
100 crianças receberam os brinquedos das 
mãos do Papai Noel na manhã da última 
sexta-feira (21/12), quando também houve 
distribuição de pipoca para a criançada.
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
011/2017

Locador: JOÃO DA SILVA FRANÇA
CPF: 092.793.187-72

Locatária: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 31.838.469/0001-28

Objeto: Prorrogação do Contato de Locação do imóvel situado na Rua Ruth 
Farah Nacif Lutterbach (antiga Rua Getúlio Vargas), nº 391, andar térreo, Centro, Canta-
galo/RJ, medindo aproximadamente 377 m² (trezentos e setenta e sete metros quadrados), 
para nele serem desempenhadas as atividades legislativas do Município de Cantagalo.

Valor: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) por mês.

Fundamento Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 33.90.36.00-00 – Outros Serviços de Terceiros. 

Prazo: 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, com possibilidade 
de prorrogação mediante ajuste das partes.

Data da Assinatura: 21 de dezembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº 008/2018

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR PRE-
SIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando, que foi enviado a esta Casa de Leis um ex-
pediente da Energisa, informando a suspensão do fornecimento de 
energia elétrica no dia 03/01/2019 no período compreendido entre 
09:00 e 16:00 horas; 

Considerando, que o horário de suspensão supra citado é o 

horário de expediente externo desta Casa de Leis;

Considerando, por fi m, que os serviços burocráticos da Casa 
estão rigorosamente em dia e que estamos em recesso parlamentar,     

RESOLVE:

Art. 1º Fica suspenso o expediente da Câmara Municipal 
de Sumidouro no dia 03 de janeiro de 2019.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor na presente data e 
deve ser publicada no órgão ofi cial da Câmara Municipal.

Art. 3º A presente portaria deverá ser afi xada no quadro 
de avisos da Câmara Municipal, ser comunicada aos Senhores Ve-
readores e encaminhada cópia ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal. 

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 27 de dezembro de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA C.M.S.

Teresópolis passa a receber recursos federais 
para custeio do Centro de Hemodiálise

Depois de uma espera 
de dois anos, Teresópolis rece-
beu habilitação do Ministério da 
Saúde e passará a ter recursos 
federais para custeio das des-
pesas do Centro Municipal de 
Diálise da cidade. De acordo 
com a Portaria 3.912/2018, será 
repassado o montante anual de 
R$ 4.333.298,83 (Quatro milhões, 
trezentos e trinta e três mil, duzen-
tos e noventa e oito reais e oitenta 
e três centavos), destinado ao 
custeio da Nefrologia.

“Estamos muito felizes 
com essa notícia. Mais uma impor-
tante vitória para Teresópolis. Eu 

e o Dr. Ari, ainda durante a tran-
sição da gestão anterior para a 
nossa, estivemos em Brasília para 
buscar o andamento do processo 
de habilitação para o Centro de 
Hemodiálise. E esse é o resultado 
da nossa dedicação e empenho 
para resolver essa demanda para 
nossa cidade”, anunciou o Prefeito 
Vinicius Claussen.

O Prefeito destacou que 
a habilitação junto ao Ministério 
da Saúde representa menos R$ 
4 milhões saindo dos cofres da 
Prefeitura para custeio das des-
pesas da clínica, o que acontecia 
desde a inauguração do centro, 

há dois anos.
O documento habilita a 

Renalmais Teresópolis como Uni-
dade de Atenção Especializada 
em Doença Renal Crônica (DRC) 
com Hemodiálise e com Diálise 
Peritoneal e estabelece recurso 
do Bloco de Custeio das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde da 
Atenção de Média e Alta Comple-
xidade Ambulatorial e Hospitalar, 
do Componente Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação – 
FAEC.

Conforme a decisão do 
Ministério da Saúde, o Fundo 
Nacional de Saúde adotará as 

medidas necessárias para a trans-
ferência, regular e automática, do 
montante, em parcelas mensais, 
para o Fundo Municipal de Saúde 
de Teresópolis, após apuração da 
produção no Banco de Dados do 
Sistema de Informação Ambulato-
rial, observando o limite fi nanceiro 
mensal estabelecido.

O recurso tem como fi nali-
dade o custeio de quaisquer ações 
e serviços de média e alta comple-
xidade para atenção à saúde da 
população, desde que garantida a 
manutenção da unidade.

A Portaria terá efeitos fi -
nanceiros a partir da competência 

dezembro de 2018.

O centro de hemodiálise
Localizado na Rua Rober-

to Rosa, 366, na Tijuca, o Centro 
de Terapia Renal funciona de se-
gunda a sábado, das 7h às 17h. 
Com equipamentos e profi ssionais 
especializados, a clínica tem 35 
cadeiras e capacidade para até 
105 atendimentos. O serviço é 
prestado pela empresa Renalmais 
Teresópolis, contratada por licita-
ção para gerir a unidade.

Assessoria 
de Comunicação

teresopolis.rj.gov.br

Saiba como se manter em segurança 
durante tempestades com raios

Defesa Civil tem serviço que avisa os cidadãos, por SMS, sobre perigo de desastres naturais
Fenômenos característicos 

do verão, as chuvas rápidas e in-
tensas, acompanhadas por trovoa-
das, raios e rajadas de vento são 
comuns durante a estação quente. 
Segundo levantamento feito pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), em 2017, o número 
médio anual de raios no País foi de 
77,8 milhões -  dado bem maior que 
o registrado em 2002, que aponta-
va cerca de 55 milhões de raios. 
Com essa alta incidência, aumenta 
também o risco de ser atingido: 
a média anual é de 300 pessoas 
feridas por raios, das quais cerca 
de 100 morrem.

Por isso, é importante re-

dobrar a atenção e se proteger 
das descargas elétricas. O ideal é 
se abrigar em local fechado, mas, 
caso não seja viável, é possível 
diminuir a incidência de raios com 
uma atitude simples: agachar-se. 
Enquanto estiver nessa posição, 
os pés devem estar juntos, com 
o corpo curvado para a frente, as 
mãos nos joelhos e a cabeça entre 
eles até a tempestade passar.

Outras dicas importantes:
Abrigue-se em casa, edifí-

cio ou em instalação subterrânea 
como o Metrô;

Não permaneça em rio, 
mar, lago ou piscina;

Se estiver no carro, mante-
nha os vidros fechados, sem contato 
com as partes metálicas do veículo; 

Evite correntes douradas 
e metálicas;

Mantenha distância de 
objetos altos e isolados, como 
árvores, postes, quiosques, cai-
xas d’água, bem como de objetos 
metálicos grandes e expostos, 
como tratores, escadas e cercas 
de arame;

Não solte pipas;
Não carregue objetos, 

como canos e varas de pesca;
Não ande de bicicleta, mo-

tocicleta ou a cavalo;
Mantenha distância de 

aparelhos e objetos ligados à rede 
elétrica, como TVs, geladeiras e 
fogões; não use telefone com fi o;

Fique afastado de janelas, 
tomadas, torneiras e canos elétri-
cos;

Não tome banho durante a 
tempestade.

 
Defesa Civil

Desde abril deste ano, 
todos os estados brasileiros con-
tam com o serviço de alertas de 
desastres naturais da Defesa Ci-
vil. São enviadas mensagens de 
celular com avisos aos cidadãos 
sobre alagamentos, tempestades e 
raios, entre outros eventos críticos. 

Para se cadastrar, basta enviar um 
SMS para o número 40199, com 
o CEP da residência no corpo da 
mensagem.

Em caso de desastres na-
turais, com vítimas e desabrigados, 
por exemplo, a Defesa Civil deve 
ser acionada, por telefone, pelo 
número 199. Esteja preparado para 
dar informações como: seu nome e 
seu telefone, identifi cação do local 
do acidente (endereço completo), 
e relato breve porém preciso do 
ocorrido.

FONTE: Governo do Brasil, 
com informações do Governo 
de São Paulo e do Governo de 

Tocantins

www.correiodaserra.net.br
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Pise em cima, ela já não tem as patas de traz e 
nem marijuana pra fumar.

Construa um muro, mantenha elas longe, a não 
ser que precise de uma para fazer o trabalho que ninguém 
quer.

Atire com uma 12, bem na cabeça, se ela for uma 
morta-viva.

Perfure até matar com um espeto de churrasco 
caso ela use a camisa de outro time.

Arraste de carro até que não lhe reste nada para 
ser enterrado.

Impeça ela de usar o mesmo elevador.
Mate ela de fome, caso estiver obesa.
Pensando bem, jogue uma maçã que vai grudar 

nas suas costas até apodrecer. Esqueça que era seu irmão 
que passou por uma metamorfose.

Jogue seu livro sagrado nela, mas só se ela tiver 
outra religião.

Gás de pimenta e bala de borracha se ousar falar 
sobre igualdade.

Faça piadas nojentas com ela se a cor da pele for 
diferente.

Espanque até matar se encontrar uma na noite 
que use silicone.

Torture até confessar.

É apenas uma barata.

KAFKA

Substância encontrada em frutas pode ajudar 
contra picada de jararaca

Crivella vai recorrer de liberação de 
pedágio na Linha Amarela

Pesquisa feita no Instituto 
Butantan demonstrou que uma subs-
tância encontrada em plantas e frutas 
tem efeito protetor contra o veneno da 
cobra jararaca.

A pesquisa, que foi realizada 
em 72 camundongos, mostrou que a 
rutina, uma molécula comum em plan-
tas e alimentos, foi capaz de protegê-
-los de problemas de sangramento e 
de infl amação decorrentes do veneno 
da serpente. O trabalho é de Marcelo 
Larami Santoro, Ana Teresa Azevedo 
Sachetto e Jaqueline Gomes Rosa, 
produzido pelo Laboratório de Fisio-
patologia do Butantan, em São Paulo.

A rutina é um fl avonoide que 
serve de pigmento a diversos vegetais 
e frutas, tais como cerejas, frambo-
esas e maçãs, dando a eles cores 
vibrantes, com alto poder antioxidante 
e anti-infl amatório.

O efeito observado na pesqui-
sa poderá ajudar no tratamento das 
picadas de serpentes, principalmente 
nos considerados secundários, tal 
como a formação de coágulos sanguí-
neos. “O envenenamento por picadas 
de jararaca causa problemas de coa-
gulação, que resultam do aumento da 
atividade do fator tissular. A atividade 
do fator tissular é controlada pela en-
zima PDI e sabemos que a rutina tem 
o poder de inibir a PDI. Pensamos que 
seria possível usar a rutina para evitar 
a expressão do fator tissular nos casos 
de envenenamento, reduzindo assim 
complicações secundárias como a 
coagulação sanguínea”, explicou 
Santoro.

O veneno da jararaca respon-
de por cerca de 70% dos acidentes 
com serpentes peçonhentas no estado 
paulista. “No envenenamento, au-

menta a atividade do fator tissular. No 
grupo de animais nos quais injetou-se 
veneno e rutina, verifi camos que a ruti-
na reduziu o distúrbio da coagulação, 
protegendo assim o organismo dos ca-
mundongos das ações de coagulação 
do envenenamento”, disse Santoro. 
“No entanto, não sabemos qual foi 
o alvo da rutina ou de que forma ela 
agiu no organismo dos animais para 
controlar o fator tissular”, ressaltou.

De acordo com Santoro, no-
vos estudos serão necessários para 
compreender melhor a atividade da 
rutina. “A pesquisa sugere que a ru-
tina tem um grande potencial como 
uma droga auxiliar em conjunto com a 
terapia antiveneno para tratar picada 
de cobra, particularmente em países 
onde a disponibilidade de antiveneno 
é escassa”, disse.

agenciabrasil.ebc.com.br

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, anunciou que o 
município vai recorrer da liminar que 
permitiu à Lamsa, concessionária que 
administra a Linha Amarela, voltar a 
cobrar pedágio no sentido Fundão da 
via expressa, que liga a Avenida Brasil 
ao outro extremo da cidade, na Barra 
da Tijuca. Somente no sentido Fundão 
passam diariamente, em média, 91 mil 
veículos.

Na última semana, Crivella 
assinou decreto determinando o fi m 
da cobrança do pedágio no sentido 
Ilha do Fundão por 19 meses. Em 
auditoria feita por uma comissão das 
secretarias municipais de Transpor-
tes, de Infraestrutura e Habitação e da 
Controladoria-Geral do Município foram 
encontradas cobranças irregulares por 
parte da Lamsa, que somam cerca de 
R$ 223,9 milhões. A forma mais justa 

de devolução desses valores, segundo 
o prefeito, é benefi ciar o usuário com a 
redução da tarifa, pela suspensão da 
cobrança em um dos sentidos da via.

De acordo com Crivella, foi uma 
decisão (a liminar que determinou a 
volta da cobrança) que trouxe imenso 
desalento, até porque o Ministério 
Público tinha decidido, junto com a 
prefeitura. “Decidiu a nosso favor. O 
que alega a juíza? Que o processo ad-
ministrativo não tinha encerrado. Mas 
isso não desobriga o prefeito de tomar 
uma decisão, na medida em que todo o 
parecer técnico comprovava que havia 
grave prejuízo à economia popular, às 
pessoas, e foi o que fi z”, avaliou.

“Estamos tentando [derrubar 
a decisão judicial], e se não conse-
guirmos, vamos pedir a suspensão da 
liminar ao presidente do TJ [Tribunal de 
Justiça]. Importante é que o povo inteiro 

do Rio de Janeiro sabe que é uma cau-
sa justa, não é possível pedágio a R$ 
14,40 [nos dois sentidos da travessia], 
é muito caro. E se compararmos com 
a Ponte Rio-Niterói, a discrepância é 
ainda maior. Tenho certeza de que va-
mos vencer essa batalha, para o bem 
do povo do Rio”, completou o prefeito. 
A tarifa na ponte Rio-Niterói é de R$ 
4,30 e cobrada apenas em um sentido.

A auditoria da prefeitura encon-
trou cobrança até 60 vezes maior por 
serviços realizados na Linha Amarela. 
Um exemplo é o preço cobrado pela 
movimentação de placas de sinalização 
de trânsito, instaladas para orientação 
dos motoristas. A planilha de custos da 
prefeitura estabelece esse valor em R$ 
1.000 para uma placa de dez metros 
quadrados. A Lamsa, porém, cobrou 
R$ 60 mil pelo serviço.

agenciabrasil.ebc.com.br

Considerada a estação mais 
quente do ano, situada entre a pri-
mavera e o outono, o verão começou 
ofi cialmente na última sexta-feira (21). 
Apesar de muito esperado, por cair no 
período em que milhares de pessoas 
entram de férias, a época de calor in-
tenso também vem acompanhada de 
fortes chuvas. Por isso, é preciso fi car 
atento às ocorrências de enchentes e 
inundações.

O acúmulo de lixo nos bueiros é 
um dos maiores motivos que prejudicam 
o escoamento da água na cidade. Em 
locais próximos a rios, mares, lagos e 
açudes, também há riscos de transbor-
damento.

No último mês, Daniel Corrêa, 31 
anos, analista de sistemas, passou por 
uma situação de risco. Morador de Vi-
cente Pires, bairro de Brasília, acordou 
no meio da madrugada com a casa já 
inundada, após uma forte chuva. A casa 
era próxima a um córrego, que transbor-
dou e atingiu várias casas.

“Minha primeira reação foi tentar 
abrir a porta para sair de casa. Minha es-
posa pegou nosso gato e conseguimos 
abrir a porta. Não tomamos nenhuma 
precaução antecipadamente por achar 
que nada daquilo pudesse acontecer”, 
contou. Por sorte, de acordo com ele, o 

caseiro do local percebeu a gravidade 
e desligou a energia do condomínio. Na 
sequência, um vizinho conseguiu ligar 
para a Defesa Civil, que logo chegou 
ao local. Três casas foram condenadas.

Havia pouco mais de um mês 
que Daniel tinha se mudado com a 
esposa para o local. Hoje, ele afi rma 
que, como precaução, tentaria conhe-
cer melhor a região. “Se tivéssemos 
entendido a localização onde a casa se 
encontra, não teríamos mudado para 
lá”, pondera. Após passar pela expe-
riência, aconselha: “não tente mexer 
em nada que estiver ligado. Procure um 
local seguro para se abrigar e, se puder, 
ajude o próximo”.

Confi ra outros cuidados 
importantes recomendados 

pela Defesa Civil:
 Evite voltar para casa até as 

águas baixarem e o caminho estar 
seguro. Só entre na água se for abso-
lutamente necessário, usando botas de 
borracha.

 Nunca coloque a vida em risco, 
mesmo que seja para salvar documen-
tos ou objetos de valor. Acione a Defe-
sa Civil ligando no 199 ou o Corpo de 
Bombeiros pelo 193.

 Certifique-se junto à Defesa 

Civil se a sua casa não corre risco de 
desabar.

 Depois que as águas baixarem 
e a Defesa Civil liberar, remova a lama e 
o lixo do chão, das paredes, dos móveis 
e dos utensílios. Não use equipamentos 
elétricos que tenham sido molhados.

 Lave e desinfete os objetos 
que tiveram contato com a água da 
enchente.

 Evite beber água ou comer 
alimentos que tiveram contato com a 
água da inundação, pois podem estar 
contaminados.

 Alertas SMS
Alguns estados já adotam o 

sistema de alertas de tempestades 
por SMS. Em São Paulo, por exemplo, 
desde novembro, todos os usuários 
de celular cadastrados recebem uma 
mensagem de SMS com alertas sem-
pre que a Defesa Civil identifi ca uma 
probabilidade de chuva severa na área 
que abrange o CEP indicado. Para se 
cadastrar, basta enviar um SMS para o 
número 40199, escrevendo o CEP da 
residência.

Fonte: Governo do Brasil, com 
informações da Defesa Civil de São 

Paulo e do Ministério da 
Integração

Verão 2019: cuidado com enchentes 
e inundações

Confi ra dicas de proteção 
para crianças, adultos 

e idosos na estação mais 
quente do ano

Ingerir bastante lí-
quido, usar hidratantes e 
evitar o sol no período de 
10h às 16h são as principais 
formas de manter o corpo hi-
dratado durante o verão. No 
entanto, crianças, adultos e 
idosos têm necessidades 
diferentes e precisam fi car 
atentos para passar por 
esse período sem compli-
cações.

Confi ra dicas 
específi cas que ajudam 
a garantir o bem-estar 

na estação: 
Crianças  

Quem vai aprovei-
tar o verão acompanha-
do de crianças deve optar 
por locais arejados e com 
sombra. O fi ltro solar com 
FPS 25 ou mais precisa ser 
aplicado a partir dos seis 
meses. “Os pais devem 
usar a tecnologia ao seu 
favor. É possível adquirir, 
por exemplo, adesivos que 
são colocados na pele das 
crianças e escaneados com 
o celular. Quando for a hora 
de reaplicar o protetor, o 
aviso chega no aparelho”, 
explica Betina Stefanello, 
médica dermatologista da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia.   

Outras dicas para as 
crianças: 

Vestir com roupas 
leves;

Incentivar a lavarem 
as mãos com frequência;

Verificar as condi-
ções de higiene dos ali-
mentos, especialmente se 
a refeição for realizada fora 

de casa;
Oferecer líquidos re-

gularmente para mantê-las 
hidratadas.

 Adultos 
Adultos também de-

vem fazer uso constante 
e correto de protetor solar. 
Segundo Stefanello, essa 
proteção pode ir além da 
aplicação de produtos. “A 
ingestão de alimentos an-
tioxidantes, como acerola, 
laranja, tomate, morango 
e cenoura, protege a pele 
contra agressores externos 
e ainda hidratam”, afi rma.  

Outra orientação 
para os adultos é não con-
sumir apenas refrigerantes 
ou bebidas alcoólicas. A 
hidratação é mais efi ciente 
com água pura e sucos 
de frutas, de preferência, 
naturais. 

Idosos  
No verão, os idosos 

podem ter complicações 
com o aumento da tempe-
ratura do corpo, desidrata-
ções, alterações de pressão 
e problemas alimentares. 
Esse quadro pode ser agra-
vado pelo fato de eles terem 
menor sensação de sede 
e consequentemente inge-
rirem menos líquidos. Por 
isso, esse grupo deve beber 
pelo menos 2 litros de água 
por dia e evitar alimentos 
gordurosos e muito condi-
mentados.  
Fonte: Governo do Bra-
sil, com informações da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia e da Pre-
feitura de João Pessoa


