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“Jovens Emprendedores” chega ao 2° ano em Cantagalo
e contemplará aproximadamente 1200 alunos
ASCOM/Cantagalo

Com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora entre as crianças e os jovens
, de maneira a estimular o pensamento empreendedor nesta
faixa etária, chega ao 2° Ano
o Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos(JEPP).
Este ano serão contemplados
1.188 alunos da rede municipal
de ensino.
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Através de um trabalho de intensa dedicação dos profissionais que atuam na
Sala do Empreendedor, a Prefeitura de
Cordeiro, em mais uma ótima parceria com
o SEBRAE/RJ, já pode oferecer aos empresários cordeirenses.
Pág 03

Sala do Empreendedor
reúne contadores
cordeirenses
Numa ação idealizada pelos profissionais que
atuam na Sala do Empreendedor de Cordeiro, contadores do município, servidores
municipais ligados à desburocratização e representantes do SEBRAE/RJ se reuniram na
semana passada, no Centro.
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Prefeitura de Barroso visita Usina de Cantagalo para
conhecer o co-processamentos de resíduos
ASCOM/Cantagalo

Na ultima quinta-feira(
20) , Cantagalo recebeu uma
importante visita em sua Usina de Reciclagem, estiveram
presentes representantes da
cidade de Barroso-MG, com a
intenção de acompanhar de perto
o co-processamento de resíduos
realizados em Cantagalo. Sidney
Campos, Secretário de Desenvolvimento Econômico.
Pág 06

Cordeiro inicia cursos para
Microempreendedores
Individuais
Na terça-feira, 25, a Prefeitura de Cordeiro,
através da Sala do Empreendedor, deu o
‘pontapé inicial’ para cursos e oficinas que irão
auxiliar os Microempreendedores Individuais
(MEI) no cotidiano profissional. A palestra inaugural ocorreu no Centro de Inclusão Digital
Dilta de Carvalho Feijó.
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Cantagalo se especializa em gestão de bens patrimoniais
através de curso na escola de contas e gestão do TCE-RJ
ASCOM/Cantagalo

Prefeitos
da região se reúnem em
Nova Friburgo
Prefeitos de 11 municípios serranos se reuniram em Nova Friburgo, na segunda-feira,
24, atendendo convite do anfitrião, Renato
Bravo. Durante o encontro, os líderes abordaram diversos temas.
Pág 04

Buscando sempre aprimorar e qualificar os
seus servidores, a Prefeitura de Cantagalo, enviou
a servidora Flávia Rodrigues, atual chefe da seção
do controle do patrimônio, para se especializar
através de curso realizado na sede da Escola de
Contas e Gestão do TCE-RJ. O Curso focado em
Gestão de Bens Patrimoniais, teve como ministrante o renomado Professor Otávio Mariano.
O Curso foi realizado durante os dias 4, 5,
11 e 12 de abril , tendo ao total uma carga horária
de 32 horas.
Pág 06
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Vestibular CEDERJ está com inscrições abertas para 2017.2
Divulgação

A Fundação
Centro de Ciências e
Educação Superior a
Distância do Estado do
Rio de Janeiro (Cecierj)
está com inscrições
abertas para o Vestibular Cederj 2017.2,
que disponibiliza 7.159
vagas em 15 cursos
de graduação a distância nas universidades
públicas do estado do
Rio. Para os candidatos
que vivem longe das
instituições de ensino, é
uma ótima oportunidade
de ingresso na UERJ,
U F R J , U F F, C E F E T,
UENF, UFRRJ ou UNIRIO: as universidades
que formam o Consórcio Cederj.
Em Cantagalo, são oferecidos 6
cursos e novas vagas
para 2017.2: Administração(UFRRJ) – 52 vagas, Engenharia de Produção(UFF) – 50 vagas,
Lic. História(UNIRIO)
– 50 vagas, Lic.
Matemática(UFF) – 35
vagas, Lic.Pedago-

gia(UNIRIO) – 30vagas
e Computação(UFF)
– 30 vagas. Hoje são
mais de 1400 alunos
estudando e crescendo
profissionalmente hoje
no Pólo CEDERJ Cantagalo.
As aulas ocorrem no modelo semipresencial, com acompanhamento didático e
avaliações nos 32 polos
da Fundação Cecierj,
localizados em diversas regiões do estado.
O material didático é
fornecido gratuitamente
(nos formatos online e
impresso), e o diploma
é emitido pela universidade consorciada sem
qualquer distinção da
educação presencial.
– Com a metodologia de educação a
distância, ampliamos
de forma significativa
o acesso da população
à formação superior
de qualidade, principalmente para aqueles
que estão afastados
dos centros urbanos –

Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
Site: www.logusnoticias.com.br
E-mail: logusnoticias@hotmail.com
Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ
Cep: 28640-000
Tel: (22) 2537-0346
Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Jornalista responsável
André Salles
MTB: 0036747/RJ
A Direção do Jornal Logus não endossa, necessariamente, as opiniões emitidas em artigos ou
matérias assinadas por seus colaboradores.
Tiragem: 5.000 exemplares

ressalta o Secretario
de Ciência, Tecnologia
e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes.
As inscrições devem ser feitas até 11
de maio pelo site www.
cederj.edu.br/vestibular,
mediante o pagamento
de R$ 85. A lista dos
cursos oferecidos em
cada polo de ensino
pode ser consultada no
link: http://cederj.edu.
br/cederj/cursos-x-polos.
As provas serão
aplicadas no dia 10 de
junho. Ao longo do curso, os alunos serão
avaliados em atividades
presenciais (provas nos
polos) e a distância.
O acompanhamento didático será feito
por tutores nos polos
e nas universidades
consorciadas. As aulas
começam no segundo semestre de 2017.
Enquanto estudam, os
alunos podem tirar dúvidas pela internet ou por
meio de um telefone

sem custo para ligações
(0800).
– O Ve s t i b u l a r
Cederj é a porta de
entrada para o ensino
público de qualidade e
ao alcance de todos,
é fator decisivo para
impulsionar o futuro
profissional com sucesso – enfatiza o presidente do Cederj, Carlos
Bielschowsky.
Sobre o Cederj,
cursos e polos:
O Consórcio Cederj pertence à Fundação
Cecierj, órgão vinculado
à Secretaria Estadual
de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Social. É formado por
sete instituições públicas de ensino superior:
CEFET, UENF, UERJ,
UFF, UFRJ, UFRRJ e
UNIRIO, e conta atualmente com mais de 40
mil alunos matriculados.
Os cursos oferecidos pelo Consórcio
Cederj são bacharelados em Administração
(711 vagas), Adminis-

tração Pública (400)
e Engenharia de Produção (400); tecnólogos
em Gestão de Turismo
(250), Segurança Pública (360) e Sistemas
de Computação (529);
e licenciaturas em Ciências Biológicas (871),
Física (375), Geografia
(240), História (250),
Letras (300), Matemática (830), Pedagogia
(1.040), Química (318)
e Turismo (285).
Os polos da
Fundação Cecierj estão localizados em Angra dos Reis, Barra do
Piraí, Belford Roxo, de

Bom Jesus do Itabapoana, Campo Grande,
Cantagalo, Duque de
Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé,
Magé, Miguel Pereira, Natividade, Niterói,
Nova Friburgo, Nova
Iguaçu, Paracambi,
Petrópolis, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio
das Flores, Rocinha,
Santa Maria Madalena,
São Fidélis, São Francisco de Itabapoana,
São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios e Volta
Redonda.
Bruno Palma

MEC prorroga prazo de renovação
do Fies para 31 de maio
Aditamentos deverão ser realizados pela internet, na página do Sistema
Informatizado do Fies (SisFies)
Divulgação

O Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE), do Ministério da Educação, prorrogou para o dia 31
de maio o prazo para renovação
semestral dos contratos de
financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Inicialmente, a renovação terminaria no último domingo (30).
De acordo com portaria
publicada nesta sexta-feira (28)
no Diário Oficial da União, está
prorrogado também o prazo
para a realização de transferência integral de curso, ou de

instituição de ensino, e de solicitação de dilatação do prazo
de utilização do financiamento,
respectivamente, referente ao
1º semestre de 2017.
Os aditamentos deverão
ser realizados por meio do
Sistema Informatizado do Fies
(SisFIES).
O Fies oferece financiamento de cursos superiores
em instituições privadas a uma
taxa de juros de 6,5% ao ano.
O aluno só começa a pagar a
dívida após a formatura.
O percentual do custeio

é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante.
Atualmente, mais de 2 milhões de
estudantes participam do programa.
Fonte: Portal Brasil, com informações do Diário Oficial da União
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Cordeiro já está expedindo o Alvará Online
Divulgação

Através de um
trabalho de intensa dedicação dos profissionais
que atuam na Sala do
Empreendedor, a Prefeitura de Cordeiro, em
mais uma ótima parceria
com o SEBRAE/RJ, já
pode oferecer aos empresários cordeirenses
um benefício que promete encurtar os caminhos
burocráticos e facilitar
a emissão dos documentos necessários ao
funcionamento de seus
respectivos negócios.
Trata-se da
emissão do Alvará Online, processo de curta
duração e que propor-

ciona agilidade, transparência e rapidez na
emissão do documento
de licença municipal,
possível pela adesão
ao Sistema de Registro
Integrado (REGIN), que
integra órgãos públicos
envolvidos no registro
de empresas como Junta Comercial, Receita
Federal, Secretaria de
Fazenda Estadual e prefeituras.
Segundo Loanni
Azevedo, servidora que
atua na Sala do Empreendedor, para garantir
a abertura de uma empresa era preciso aguardar em determinados ca-

sos até quatro meses. Já
com o REGIN, o tempo
diminui para no máximo
nove dias, já que o contador não precisa ficar indo
e vindo para cumprir as
exigências documentais.
“É um avanço para as
empresas do município”,
explicou.
Ao tomar ciência
do novo préstimo oferecido pela Administração
Municipal, quando recebeu a notícia de que
seu Alvará ficou pronto
três dias após a abertura
de sua empresa, como
microenpreendedora individual, Elieni Carneiro
do Rosário declarou ter

ficado surpresa com a
novidade. “Nossa, como
foi rápido todo o processo. Muito bom saber
que esse serviço está
ágil assim, facilitando a
vida dos empresários”,
comentou.
Secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Marcelo Pinheiro,
que estava ao lado da
empreendedora Thalia
Conceição Pereira, que
também recebeu seu Alvará Online, disse que a
economia local também
sai ganhando, pois tudo
que é para encurtar as
vias de acesso dos em-

Equipe da Sala do Empreendedor com a microempreendedora Elieni
Carneiro

preendedores com o
seu ramo de negócio
tem reflexos economicamente positivos. “É a
engrenagem funcionando bem e fazendo o mu-

nicípio crescer mesmo
em tempos de crise”,
declarou Marcelo.
Assessoria de
Imprensa/Prefeitura de
Cordeiro

Sala do Empreendedor reúne contadores cordeirenses
Divulgação

Numa ação idealizada pelos profissionais que atuam na
Sala do Empreendedor de Cordeiro, contadores do município,
servidores municipais
ligados à desburocratização e representantes do SEBRAE/RJ
se reuniram na semana
passada, no Centro de
Inclusão Digital Dilta de
Carvalho Feijó, anexo à
Secretaria de Educação,
para tratar da emissão
do Alvará Online, que já

está sendo emitido em
Cordeiro
Durante o encontro foram abordados
detalhes técnicos pertinentes ao tema e os
profissionais puderam
tirar todas as suas dúvidas quanto ao novo
modelo, cujo objetivo
principal é oferecer
tranquilidade e comodidade aos empresários
cordeirenses, já que a
partir da conquista do
Alvará Online, a burocracia diminui e os

microempreendedores
iniciam seus respectivos
negócios num curto espaço de tempo, diferente de quando havia
uma série de exigências
e eram longas as etapas
para a concessão do
documento.
Marcelo Pinheiro,
atual secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico de Cordeiro, acredita
que a abordagem foi
bastante esclarecedora,
deixando os contado-

res e demais participantes do encontro bem
informados e seguros
quanto às mudanças
no processo. Segundo
o secretário, a opinião
após a reunião foi unânime, com todos reconhecendo que a grande
vitória é da economia
local. “Trabalho e renda
caminhando juntos é
sinônimo de economia
forte. Quando dispomos
de mecanismos que
facilitem aos trâmites
legais, melhor ainda.

Contadores e demais participantes ouviram atentamente as explicações

Estamos caminhando
unidos e na direção certa”, acredita Marcelo.

Assessoria de
Imprensa/Prefeitura de
Cordeiro

Cordeiro inicia cursos para Microempreendedores Individuais
Na terça-feira, 25,
a Prefeitura de Cordeiro,
através da Sala do Empreendedor, deu o ‘pontapé
inicial’ para cursos e oficinas
que irão auxiliar os Microempreendedores Individuais
(MEI) no cotidiano profissional. A palestra inaugural ocorreu no Centro de Inclusão
Digital Dilta de Carvalho
Feijó, na sede da Secretaria
de Educação.
Entre 25 de abril e
23 de maio, a Sala do Empreendedor disponibilizará

aos microempreendedores e
empresas de pequeno porte
estas oficinas gratuitas, que
tem como objetivo fundamental capacitar empresários e
fazer com que possam gerir
melhor seus negócios, aumentando a competitividade
e melhorando a gestão e as
finanças.
A iniciativa – que segue o Projeto das Oficinas
SEI, idealizado e dirigido
pelo SEBRAE/RJ – nesse
primeiro encontro destaca
o tema ‘Sei Controlar Meu

Dinheiro’, com as palestras
sob responsabilidade de
Indiara Brender, instrutora
de Cursos do SEBRAE, que
logo no contato inicial deixou
os participantes entusiasmados com os ensinamentos,
repassados com segurança
e precisão.
Até o fim de maio,
serão cinco oficinas abordando Administração de Negócios, Controle Financeiro e
Marketing e Formação de
Preço, que segundo profissionais do SEBRAE têm sido

uma ótima chance para os
empreendedores que querem se aprimorar e ganhar
experiência para crescer
dentro de mercado bem competitivos. O ‘SEI Controlar
Meu Dinheiro’ proporciona
aos participantes uma visão
de como lidar com o uso
correto do dinheiro, realizar
fluxo de caixa e gerenciar
contas a pagar e a receber,
apresentando técnicas e estratégias que os auxiliarão a
aperfeiçoar os resultados.
As próximas ofici-

nas acontecem conforme o
seguinte cronograma: 02/05
– SEI Administrar – Parte
I; 09/05 – SEI Administrar
– Parte II; 16/05 – Marketing; e 23/05 – SEI Formar
meu Preço. Para mais informações, os interessados
podem procurar a Sala do
Empreendedor, na Prefeitura
de Cordeiro, ou ligar para
o telefone (22) 2551-0593,
solicitando o ramal da Sala
do Empreendedor.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo
EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 006/2017.
Altera o art. 25 “caput” da Lei Orgânica do Muni-cípio de Cantaga-

EMANUELA TEIXEIRA SILVA
2º Secretária

lo-RJ.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cantagalo, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e assim promulga a seguinte
Emenda:
Art. 1º - Altera o Art. 25 “caput” da Lei Orgânica do Município de
Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 25- A Sessão legislativa compreenderá os períodos legislativos de
26 de janeiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
Art. 2.º - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entrará em vigor
na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Cantagalo, em 22 de abril 2017.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente
JOSÉ AUGUSTO FILHO
Vice-Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 537/2017.
Dispõe sobre a extinção de cargo de provimento em comissão, denominado Auxiliar de Gabinete, Símbolo DAS-3, de que trata a Resolução n.º
220, de 14 de julho de 1998.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO
Art.1º- Ficam extintos 11 (onze) cargos de provimento em comissão
denominado Auxiliar de Gabinete, Símbolo DAS-3, de que trata a Resolução
n.º 220, de 14 de julho de 1998.
Art.2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 22 de abril de 2017.

OZEAS DA SILVA PEREIRA
1º Secretário

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Prefeitos da região se reúnem em
Nova Friburgo
Prefeitos de 11 municípios
da região serrana do Estado do
Rio de Janeiro se reuniram em
Nova Friburgo, na segunda-feira,
24, atendendo convite do anfitrião,
Renato Bravo. Durante o encontro, os líderes abordaram diversos
temas, entre eles a possibilidade
de criação de novas parcerias nas
mais diversas áreas, mais particularmente na de turismo, que tem
sido uma excelente alternativa para
aumentar as arrecadações em tempos de crise.
Os prefeitos acreditam que
a valorização do turismo redundaria num consequente aumento
da geração de emprego, renda e
receitas para as cidades. Contudo,
seria mais abrangente e efetivo
através da criação de um consórcio,
o que significaria a criação de um
calendário único oportunizando a
todos a exploração de seus pontos
fortes, facilitado pela viabilização
de um mapa de roteiros capaz de
colocar em evidência as principais
atrações de cada uma das cidades.
Outro destaque do encontro

foi o interesse comum em solidificar
o Cis-Serra (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana),
cujos debates prosseguem na tentativa de unir os gestores e tentar
fazer com que todas as ideias saiam
do papel e fortaleçam essa união,
vista como a solução mais eficaz
e definitiva para que o projeto siga
em frente, obtenha o êxito desejado pelos mandatários municipais e
seja uma ferramenta de apoio às
questões de saúde em toda região.
Ainda na reunião, ao falar
sobre a Usina de Asfalto de Nova
Friburgo – cujas atividades estão
temporariamente paralisadas, em
virtude dos altos custos operacionais e da falta de matéria prima, mas
que é dotada de capacidade para
a produção de aproximadamente
80 toneladas de massa asfáltica
por hora – o prefeito Renato Bravo propôs um convênio entre os
municípios que possa garantir os
custeios da usina e, dessa forma,
também trazer benefícios às cidades envolvidas, o que ficou de
ser estudado.

Presentes ao encontro, Luciano Batatinha e Maria Helena,
prefeito e vice de Cordeiro, saíram
com uma certeza em comum, a de
que o diálogo está se consolidando
entre os gestores e isso promete
ser de grande valia para o crescimento regional como um todo. “Estamos avançando no pensamento
de que, atuando unidos, seremos
cada vez mais fortes. Isso é muito
salutar para as administrações,
mais ainda para as populações
desses municípios”, crê o prefeito
de Cordeiro.
Também marcaram presença
os prefeitos Guga de Paula (Cantagalo); Beto Verbicário (Santa
Maria Madalena); César Ladeira
(Carmo); Antonio Gonçalves (Bom
Jardim); Tavinho Rodrigues (São
Sebastião do Alto); Gilberto Esteves
(São José do Vale do Rio Preto);
Eliésio Peres ‘Pé Liso’ (Sumidouro);
Luiz Carlos Lutterbach (Duas Barras); e Mauro Soares (Cachoeiras
de Macacu).
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Cordeiro lança
Projeto Mala do
Seu Lobato
É incontestável que a leitura é um
dos hábitos mais saudáveis para a mente
humana, capaz de fazer com que as pessoas
enriqueçam seus conhecimentos, ao mesmo
tempo em que viajam através das páginas de
um bom livro. E foi exatamente com o intuito
de estimular a criançada cordeirense a desenvolver o prazer da leitura que a união entre as
secretarias de Educação e Cultura de Cordeiro
promoveu recentemente o lançamento do
Projeto Mala do Seu Lobato.
Numa ação elogiada pelos profissionais de educação e amantes da literatura
infantil, o ‘universo mágico’ de Monteiro Lobato, considerado um dos mais importantes
escritores infanto-juvenis da história brasileira,
será apresentado com um formato lúdico,
através de uma mala reunindo fantoches,
estandarte, avental de contação de histórias
e uma pasta didática contendo material para
elaboração de atividades, livros e DVDs, tudo
para oportunizar o repasse das histórias do
sítio às crianças.
Entusiasta do tema e empolgado com
mais uma ação cultural que promete obter
sucesso, o artista Cássio Campos, diretor de
Cultura de Cordeiro, avaliou o projeto. “Entendo que estimular o hábito de leitura seja uma
tarefa rotineira na educação das crianças. Por
ter a educação como nossa menina dos olhos,
nós da Secretaria de Cultura acreditamos que
é nosso dever, em parceria com a Secretaria
de Educação, incentivar e fomentar cada vez
mais essas boas práticas”, colocou Cássio
Campos.
O lançamento da ‘Mala do Seu Lobato’
também envolveu orientadores pedagógicos
e agentes de leitura de Rede Municipal de
Ensino, que receberam da equipe da Secretaria Municipal de Cultura orientações sobre
o projeto e assistiram um vídeo do Programa
Retrovisor, do Canal Brasil, produzido em parceria com o Ministério da Cultura. As imagens
abordam Monteiro Lobato com a intenção de
ampliar os conhecimentos sobre o autor. Na
última parte da apresentação, duas turmas do
Pré Escolar Cantinho Encantado visitaram a
Biblioteca Municipal e ouviram histórias contadas por Cássio Campos e pela voluntária
Lyvia Stael.
Não menos entusiasmado com a
iniciativa, o secretário de Educação acredita
que essa parceria com a Cultura já deu certo.
“Criar espaços diferentes para esse momento
é um desafio que devemos ter em mente. A
leitura deve sempre estar associada às descobertas, às fantasias, às magias e ao prazer.
Esse é o nosso desafio: criar condições para
que nossas crianças sejam leitoras comprometidas com o universo literário”, expôs o
professor Luiz Antônio Cavalheiro.
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Estado tem aumento de indicadores de transplantes
Prestes a completar
sete anos de atuação, o Programa Estadual de Transplantes (PET) registrou, no primeiro
trimestre de 2017, crescimento
em todos os seus indicadores, quando comparados ao
primeiro trimestre de 2016.
Transplantes de coração, considerados complexos, tiveram
o registro até então inédito no
Rio de Janeiro de cinco procedimentos em três meses, o
que é considerada uma marca
histórica para o estado. No
mesmo período, no ano passado, foi apenas um. Os números
de transplantes de fígado e de
rins também apresentam crescimento, quando comparados
ao primeiro trimestre de 2016:
foram 66 transplantes hepáticos e 100 renais no primeiro
trimestre deste ano; e 42 hepáticos e 82 renais no mesmo
período do ano passado.
– A conscientização da
sociedade quanto à importância de falar sobre esse assunto
e de, em um momento difícil,
que é a perda de um ente
querido, autorizar a doação,
é o que impacta diretamente

nos transplantes. A doação
de órgãos é um ato de amor,
totalmente altruísta, e permite
uma nova chance para quem
precisa de um procedimento
como este para sobreviver –
explicou Luiz Antonio Teixeira
Jr., secretário de Saúde.
Em 2017, o número de
transplantes de córnea, que
já tiveram tempo de espera
de até 10 anos, bateram novamente o recorde de procedimentos realizados, uma vez
que 2016 já havia superado o
ano de 2015. Em 2017, nestes
três primeiros meses, foram
153 procedimentos, enquanto
em 2016, no mesmo período,
foram 113.
– Além do aumento
do número de transplantes
em todas as modalidades,
o tempo de espera também
reduziu. O caso da córnea
tem sido o mais emblemático,
que passou de quase 10 anos
para cerca de 1 ano e meio,
quando ultrapassamos pela
primeira vez a barreira de 500
transplantes em 2016. O PET
tem adotado diversas ações
de gestão e educação, tanto

para profissionais de saúde
quanto para a sociedade,
com o objetivo de retomar o
crescimento e isso se reflete
nos indicadores positivos que
alcançamos neste primeiro
trimestre de 2017 – destacou
o nefrologista Rodrigo Sarlo,
coordenador do PET.
Doadores
Em 2016, o programa
encerrou o ano com taxa de
doação em 13.8 PMP (por
milhão de habitante). Já no
primeiro trimestre de 2017
apresentou alta, chegando a
15.4 (PMP), o que representa
uma variação positiva de 12%.
Desde que foi criado, em 26
de abril de 2010, o programa
já ultrapassou a marca de
8.593 transplantes de órgãos e
tecidos realizados nos últimos
sete anos, mudando completamente o cenário deste tipo
de procedimento no Estado do
Rio de Janeiro.
Legislação
A legislação brasileira
determina que apenas parentes diretos de pacientes com
diagnóstico de morte encefálica têm o direito de autorizar

a doação de órgãos e tecidos.
Não há nenhum documento
que possa ser deixado em vida
para garantir que a doação
ocorra após a morte. Portanto,
conversar entre as famílias e
expor o desejo de ser doador
é a forma mais importante de
fazer com que essa vontade
seja respeitada. Em 2016,
entre as famílias entrevistadas
pelas equipes de acolhimento
familiar, 46% deram resposta
negativa à doação. Já nestes
três primeiros meses, o índice
está em 40,6%.
– Isso mostra que
59,3% das famílias nesta situação disseram “sim” à doação.
Cada vida é importante, por
isso, a conscientização da
sociedade é tão importante. A
captação de órgãos para transplantes só acontece mediante
a autorização familiar – explicou Patrícia Bueno, assistente
social do PET.
Doe+Vida
Com trabalho de assistência de parentes de pacientes vítimas, as equipes da
Coordenação Familiar também realizam, desde 2015,

palestras de conscientização
em empresas, instituições e
diferentes entidades para falar
sobre o assunto. Em dois anos,
mais de 1,7 mil pessoas já participaram das palestras. Além
disso, o programa disponibiliza o site www.doemaisvida.
com.br, onde as pessoas que
querem se declarar doadoras
podem se cadastrar e compartilhar a vontade com familiares
e amigos.
Apesar de não ser um
documento legal, uma vez que
somente familiares diretos
podem autorizar a doação,
o cadastro visa estimular as
famílias que discutam o assunto, busquem informações
e compartilhem entre todos a
vontade de ser doador. Para
os mais de 2 mil pacientes que
aguardam por um transplante
no estado, a esperança de
uma nova vida começa com
o “sim” de uma família que,
mesmo em um momento de
extrema dor, pode dar uma
nova oportunidade para outras
pessoas.
» Ascom da Secretaria
de Saúde IMPRENSA RJ

Rio de Janeiro lidera entre as capitais com maior índice de hipertensos
Divulgação

A hipertensão já
atinge 25% da população brasileira, inclusive
crianças e adolescentes,
e o Rio de Janeiro lidera
o ranking das capitais
com maior incidência de
hipertensos no país. De
acordo com pesquisa da
Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico),
feita pelo Ministério da
Saúde, cerca de 31% dos
entrevistados na cidade
do Rio foram diagnosticados com hipertensão.
A mesma pesqui-

sa mostra que o problema cresceu nos últimos
10 anos no país. Em
2006, 22,5% da população brasileira era hipertensa. Em 2016, esse
percentual subiu para
25,7%, registrando um
aumento de 14,2% no
período.
De diagnóstico
simples, a hipertensão
arterial é causada por
fatores como má alimentação, consumo excessivo de sal, estresse,
tabagismo, obesidade e
sedentarismo, além de
histórico familiar da do-

ença. Entre os principais
sintomas estão cefaleia
na nuca, tonteira, escotomas cintilantes (quando a
pessoa tem a sensação
de ver estrelas), enjoo
e pressão arterial acima
de 12x8.
– Para fechar o
diagnóstico, o médico
precisa aferir a pressão
do paciente duas vezes
e avaliar os sintomas
associados. Uma vez
detectada a doença, é
fundamental mudar hábitos para que o controle
seja mais eficaz. É importante unir a medicação a

um estilo de vida mais
saudável, que inclui prática de exercícios físicos,
diminuição do peso e boa
alimentação. Trata-se de
uma doença crônica, mas
que pode ser bem controlada a partir dessas
medidas – explicou o cardiologista e coordenador
da Linha de Cuidados do
Infarto Agudo do Miocárdio da Secretaria de
Saúde, Antonio Ribeiro.
A falta de cuidados no tratamento da
hipertensão arterial pode
levar a doenças mais
graves, como o infarto

do miocárdio, acidente
vascular cerebral e insuficiência renal. As duas
primeiras figuram como a
principal causa de mortes

em todo o mundo, inclusive no Brasil.
» Ascom da Secretaria de Saúde IMPRENSA RJ
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“Jovens Emprendedores” chega ao 2° ano em Cantagalo
e contemplará aproximadamente 1200 alunos
ASCOM/Cantagalo

Com o objetivo
de disseminar a cultura
empreendedora entre
as crianças e os jovens ,
de maneira a estimular o
pensamento empreendedor nesta faixa etária,
chega ao 2° Ano o Projeto
Jovens Empreendedores
Primeiros Passos(JEPP).
Este ano serão contemplados 1.188 alunos da
rede municipal de ensino.
Foi realizada no
ultimo dia 07 de Abril, uma
reunião geral para apresentação do projeto, das
atividades realizadas em
2016 e a apresentação
das perspectivas para o
ano de 2017.Estiveram
presentes pelo Sebrae

a Consultora, Janimary
Pecci e a Analista, Raquel
Stumm, e foram recepcionadas pela Secretária
de Educação, Carla Guimarães, e pelo Secretário
de Fazenda , Jorge Braz
, no auditório da Secretaria.
A educação empreendedora proposta
pelo Sebrae para o ensino
fundamental incentiva os
alunos a buscar o autoconhecimento, novas
aprendizagens, além do
espírito de coletividade.
A idéia é a de que a educação deve atuar como
transformadora desse
sujeito e incentivá-lo à
quebra de paradigmas e

ao desenvolvimento das
habilidades e dos comportamentos empreendedores.
O curso para
esta etapa da Educação
Básica é o Jovens Empreendedores Primeiros
Passos – JEPP, destinado
a fomentar a educação
e a cultura empreendedora. O curso procura
apresentar práticas de
aprendizagem, considerando a autonomia do
aluno para aprender e o
desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da
própria vida (pessoal,
profissional e social). Em
Cantagalo, será mais uma

oportunidade para que
os professores , alunos
e responsáveis possam
vivenciar o aprendizado de mais um livro da
coleção, potencializando
e reforçando conceitos
estudados no ano anterior.
Com a proposta
pedagógica do JEPP para
cada ano do ensino fundamental, por meio de
atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem
sensibiliza os estudantes
a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que
possam identificar, ao seu
redor, oportunidades de

inovações, mesmo em
situações desafiadoras.
Até o dia 28 de
abril estará sendo formado o Grupo Gestor , que
compreende 1 educador
por turno do 1° ao 5°ano,
de acordo com as Escolas

e turnos em aplicação
no programa. A abertura
do projeto nas escolas
com atividades para as
crianças e familiares esta
prevista para o dia 15 de
maio.
Bruno Palma

Prefeitura de Barroso visita Usina de Cantagalo
para conhecer o co-processamentos de resíduos
ASCOM/Cantagalo

Na ultima quinta-feira( 20) , Cantagalo
recebeu uma importante
visita em sua Usina de
Reciclagem, estiveram
presentes representantes da cidade de Barroso-MG, com a intenção
de acompanhar de perto
o co-processamento de
resíduos realizados em
Cantagalo. Sidney Campos, Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente de Barroso e Wagner José do Nascimento, Proprietário da

empresa GFN Limpeza
Urbana e Reciclagem,
estiveram representando
a cidade mineira.
Cantagalo é considerada referência no
Brasil em termos de
tratamento do lixo e reciclagem, e vem recebendo
diversas visitas de muitos
municípios durante os
últimos anos. A usina de
reciclagem de Cantagalo foi pioneira no País
em desenvolvimento do
co-processamento de
resíduos sólidos urbanos,

os quais são totalmente
destruídos nos altos fornos de cimento. Atualmente através de uma
parceria da Prefeitura de
Cantagalo com o grupo
cimenteiro LafargeHolcim, se elimina por completo cerca de 30% de
todo o resíduo triado pela
usina.
A proposta do
Secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente,
Sydnei é de promover
o co-processamento na
maior parcela possível

do lixo de Barroso e com
esta visita a Cantagalo, foi possível conhecer
melhor toda a logística
do processo e conferir
de perto o sistema de triagem de resíduos sólidos
urbanos.
Estiveram representando a Prefeitura de
Cantagalo: Alexsander
Saraiva(Guarda Ambiental), Ana Cristina G.
Fonseca(Técnica Ambiental), Valdevino Moura Zanon(Vice-Prefeito),
Aristides Machado(Di-

retor da Usina de Reciclagem) e representando
a empresa Utilix , o Sen-

hor José Flávio Pereira
Jr(encarregado).
Bruno Palma

Cantagalo se especializa em gestão de bens patrimoniais através
de curso na escola de contas e gestão do TCE-RJ
Buscando sempre aprimorar e qualificar os seus
servidores, a Prefeitura de
Cantagalo, enviou a servidora
Flávia Rodrigues, atual chefe
da seção do controle do patrimônio, para se especializar
através de curso realizado na
sede da Escola de Contas e

Gestão do TCE-RJ. O Curso
focado em Gestão de Bens
Patrimoniais, teve como ministrante o renomado Professor
Otávio Mariano.
O Curso foi realizado
durante os dias 4, 5, 11 e 12 de
abril , tendo ao total uma carga
horária de 32 horas. Entre os

objetivos principais deste curso
estão: Desempenhar a administração de bens patrimoniais e
elaborar a respectiva prestação
de contas, a partir de um enfoque profissional, utilizando
técnicas de Administração e
Contabilidade Pública à luz da
legislação referente, logrando

um controle patrimonial permanente e descentralizado, com
alto nível de efetividade;
Com esta capacitação
de vasto conteúdo , o município
passa a estar melhor preparado
para cuidar do Bem Público,
que é de suma importância para
todos os cidadãos Cantaga-

lenses. Através deste setor , todos os bens públicos são devidamente cadastrados ,e também
são realizadas prestações de
contas ao TCE-RJ , dando
ciência de todo andamento dos
bens patrimoniais pertencentes
a Prefeitura Municipal.
Bruno Palma

