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Governo e empresários
planejam campanha para
estimular economia

Prevenção ao uso
de drogas e álcool por mães,
gestantes e lactantes
recebe reforço de R$ 6,2 milhões

Brasil negocia US$ 500
milhões com Brics para
saneamento

Com o objetivo de movimentar a economia e estimular o turismo interno e o varejo, o governo brasileiro está
organizando uma campanha para tentar aquecer as vendas
do comércio em setembro, um dos meses em que, tradicionalmente, o consumo em vários segmentos tende a ser menor.
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O Ministério da Cidadania conquistou cerca de R$ 6,2
milhões para investir na prevenção ao uso de álcool, tabaco
e outras drogas por gestantes, lactantes e mães de crianças
na primeira infância, que vai até os três anos de vida. Elas
irão receber orientações de técnicos capacitados, visando a
promoção da saúde.
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O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está
negociando um empréstimo de US$ 500 milhões com o Novo
Banco de Desenvolvimento do Brics (NDB, na sigla em inglês) para ser repassado a prefeituras do país para obras de
saneamento, tratamento de resíduos e energias renováveis.
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Substância produzida pelo organismo
tem potencial para tratar diabetes

Petrópolis
recebe R$ 4,8
milhões em
equipamentos
e veículos
para Saúde

Divulgação

O prefeito recebeu
nesta terça-feira (20.08)
equipamentos e veículos
oriundos de emendas parlamentares recuperadas no
valor total de R$ 4,8 milhões.
Os recursos serão direcionados para a Secretaria de
Saúde, para equipar as unidades de saúde da rede de
atenção básica. Essa é a
segunda remessa de materiais adquiridos por emendas
parlamentares para a pasta
da saúde.
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Ministério da Saúde
combate as chamadas
“Fake News”
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Consulta pública do
Future-se é prorrogada
até 29 de agosto

Divulgação

Ministério disponibiliza todas as informações desmentidas

Você acredita em
tudo que lê? Pois então, fique de olho aberto para não repassar
mensagens falsas, as
chamadas “Fake News”.
Preocupado em esclarecer a população, o Ministério da Saúde criou
um canal dedicado ao
combate de notícias
falsas.
Qualquer pessoa

pode enviar mensagens,
por WhatsApp, com imagens ou textos que tenha recebido nas redes
sociais para confirmar
se a informação procede
antes de compartilhar.
As informações são apuradas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. O número
é (61) 99289-4640.
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O pesquisador brasileiro
Luiz Osório Leiria, durante pesquisa de pós-doutorado na Universidade Harvard, nos Estados
Unidos, identiﬁcou uma substância
produzida pelo organismo que ajuda a controlar os níveis de glicose
e pode ser uma alternativa para o
combate a diabetes. Atualmente
ele é pesquisador do Instituto de
Biologia da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp).
Em artigo publicado na
revista Cell Metabolism, Leiria
descreve pela primeira vez as
funções de tal substância, o lipídio
12-HEPE, um tipo de gordura que
é produzida e liberada pelo tecido
adiposo marrom. O tecido adiposo
marrom está principalmente relacionado à regulação térmica do
organismo por meio da produção
de calor.
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Governo reduz tarifa
de importação de
medicamentos de HIV/Aids

Divulgação

Prazo se encerraria no dia 15

Quem ainda não se
cadastrou na consulta pública do Future-se terá mais
tempo para acessar o sistema. O prazo foi prorrogado
de 15 para 29 de agosto. A
proposta do Ministério da
Educação (MEC) é reunir
contribuições para aperfeiçoar o programa.
As sugestões da
população serão consolidadas pelo MEC antes

Divulgação

Iniciativa também vai gerar economia para o Governo Federal

do envio do projeto para o
Congresso Nacional.
O programa foi lançado pelo MEC para promover maior autonomia
ﬁnanceira nas universidades e institutos federais por
meio de incentivo à captação de recursos próprios
e ao empreendedorismo.
A adesão ao Future-se é
voluntária.
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O governo reduziu
a tarifa de importação de
17 produtos como medicamentos para tratamento
de câncer e HIV/Aids, fraldas e absorventes, bens
de consumo e insumos
industriais que estavam na
Lista de Exceções à Tarifa
Externa Comum (Letec)
do Mercosul. As alíquotas
caíram de até 18% para
2% ou foram zeradas, na

maioria dos casos.
A medida começou
a valer no último dia sete.
O objetivo é reduzir o custo
de produção das empresas
instaladas no Brasil e o
preço dos produtos para
os consumidores, como
explicou o Subsecretário
de Estratégia Comercial
do Ministério da Economia,
Fernando Alcarás.
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 1ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 05 de agosto de
2019.
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezoito
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente toda
Edilidade, sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi
aberta a 1ª Sessão Ordinária do 2º Período, com a leitura da Ata da Sessão
anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. O Secretário da Mesa
procedeu à leitura do Expediente do Dia, qual seja: Projeto de Lei n.º 055/2019,
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a Contratação por prazo determinado pela
Administração Pública, para atender a necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 056/2019, do Poder Executivo,
que Autoriza a atuação do Procurador Geral do Município, do Subprocurador
e dos Advogados efetivos municipais, nas causas que envolvam medicamentos
e medidas urgentes de saúde com competência absoluta nos juizados especiais
de Fazenda Pública na forma da Lei nº 12.153 de 22 de dezembro de 2009 e dá
outras providências. Projeto de Lei n.º 011/2019, do Poder Legislativo, que Inclui
no calendário oﬁcial do Município o evento VELOCROSS. Projeto de Lei n.º
012/2019, do Poder Legislativo, que Dá nome a logradouro público em nosso
Município de Beco Adão Abel. Projeto de Lei n.º 013/2019, do Poder Legislativo,
que Dá nome a logradouro público em nosso Município de Travessa Augustinho
Félix de Rezende. Projeto de Lei n.º 014/2019, do Poder Legislativo, que Dá
nome a logradouro público em nosso Município de Travessa Antônio Arruda.
Projeto de Decreto Legislativo n.º 008/2019, do Vereador Wilde Rodrigues Curty,
que Concede Título de Cidadão Carmense a Sra. Renata Martinelli. Indicação
n.º 194/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo ao Exmo. Sr. Prefeito,
solicitando reparos gerais em todas as ruas do Bairro Ulisses Lengruber (Morro
do Estado). Indicação n.º 195/2019, do mesmo Vereador ao Exmo. Sr. Prefeito,
buscando melhorias para o asfalto do Bairro Valparaíso, localizado nesta cidade.
Indicação n.º 196/2019, do mesmo Vereador ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
reparos na escada próxima a Rua Prefeito Manoel Gomes de Araújo, na entrada
do bairro Valparaíso. Indicação n.º 197/2019, do Vereador Humberto Menezes
Caetano ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando reparos na Rua Irmã Zélia, que da
acesso a Avenida José Ribeiro de Moura. Indicação n.º 198/2019, do Vereador
Romerito José Wermelinger Ribeiro ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando reparos para
iluminação pública da Rua Espedito Ferreira Borges, localizada em Porto Velho
do Cunha. Indicação n.º 199/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo ao
Exmo. Sr. Prefeito, buscando reparos gerais, construção de muro de contenção e
providências referentes ao esgoto a céu aberto da Rua Celso Carrilho de Faria.
Indicação n.º 200/2019, do mesmo Vereador ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
reforma com a construção de um muro de contenção no “campinho soçaite” da
localidade do Jardim Centenário, mais conhecido como Asa Branca, tendo em
vista o deslizamento de terras do mesmo. Indicação n.º 201/2019, do Vereador
Romerito José Wermelinger Ribeiro ao Exmo. Sr. Prefeito, pretendendo o retorno
da Feirinha de Produtos Rurais aos sábados na Praça Getúlio Vargas. Indicação

n.º 202/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo ao exmo. Sr. Prefeito,
buscando reparos em geral nas Ruas Sílvio Geraldo França, Irmã Zélia e na Avenida Tancredo Neves, localizadas no Bairro Progresso. Indicação n.º 203/2019,
da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes ao Exmo. Sr. Prefeito, reiterando
indicação de n° 126/2019, a qual solicita providências a respeito do calçamento e
encanamento no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araújo Braz. Requerimento
n.º 017/2019, do Vereador Humberto Menezes Caetano, solicitando informações
ao ESF( Estratégia Saúde da Família) do Posto de Sáude Silvio de Onofre,
localizado no Botafogo, por não possuir veículo para facilitar o atendimento
a comunidade. Requerimento n.º 019/2019, dos Vereadores Juliano de Souza
Braga e Humberto Menezes Caetano, requerendo cópia de todos os empenhos e
notas ﬁscais referentes a aquisição de medicamentos pelo município neste ano
de 2019, inclusive aqueles cuja compra foi determinada por ordem judicial.
Requerimento n.º 020/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga, Salvador
Carvalho de Oliveira e Humberto Menezes Caetano, solicitando cópia do contrato
de prestação de serviços de publicações oﬁciais do Município referente ao corrente
ano, bem como do empenho e das notas ﬁscais dos pagamentos já efetuados.
Moção n.º 060/2019, do Vereador Wilde Rodrigues Curty, de aplausos para com
a Empresa Sumicity, e seus organizadores pelo evento SUMICITY DO BEM.
Moção n.º 061/2019, de todos os Vereadores, de pesar pelo falecimento da Sra.
Rita de Cássia Monteiro Britto. Moção n.º 062/2019, de todos os Vereadores, de
pesar pelo falecimento da Sra. Delza Borges. Moção n.º 063/2019, do Vereador
Juliano de Souza Braga, de Repúdio para com o Sr. Egberto Gismonti. Moção
n.º 064/2019, do mesmo Vereador, de pesar pelo falecimento do Sr. João Baptista
de Oliveira. Moção n.º 065/2019, do Vereador Wilde Rodrigues Curty, de pesar
pelo falecimento do Sr. Esperidião Calil Filho. Moção n.º 066/2019, de todos os
Vereadores, de pesar pelo falecimento do Sr. Esperidião Calil Filho. Moção n.º
067/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga, Humbero Menezes Caetano,
Marco Dalboni, Valquíria Aparecida de Moraes e Rita Estefânia Gozzi Farsura,
de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Geraldo Lemgruber Kropf. Moção n.º
068/2019, dos Vereadores Naziando Carvalho de Azevedo, Marco Dalboni,
Juliano de Souza Braga, Valquíria Aparecida de Moraes e Rita Estefânia Gozzi
Farsura, de pesar pelo falecimento da Sra. Maristla Ribeiro Gomes Vieira. Ofícios
n.º 321-A/2019, 322-A/2019 e 323-A/2019 – Todos do HNSC encaminhando
prestação de contas referente às subvenções do mês de junho/2019. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 055/2019, 056/2019,
011/2019, 012/2019, 013/2019 e 014/2019, bem como o de Decreto Legislativo
de n.º 008/2019, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados
para as comissões competentes para estudo e parecer. As indicações, as moções
e os requerimentos, apresentados e lidos nesta Sessão, foram submetidos ao
Plenário e aprovados 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, 05 de agosto de 2019.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 71, de 15 de agosto de 2019.
“Concede Título de Cidadão Carmense”
A CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO, nos termos dos artigos 96,
inciso I, alínea “e” e 102 do Regimento Interno, aprova e promulga o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedido a Sra. Renata Martinelli o Título de Cidadã
Carmense, nos termos do art. 32, XXI da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.
Proponente: Vereador Wilde Rodrigues Curty

PORTARIA Nº 23/19
O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR os Vereadores ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, RITA ESTEFÂNIA GOZZI FARSURA E SAMUEL CASSIO CUNHA para
comporem a COMISSÃO DE CONCURSO que será responsável pela elaboração
e execução do concurso público a ser realizado por esta Casa Legislativa, cabendo
ao primeiro Edil a Presidência.
Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações necessárias.
Carmo-RJ, 16 de agosto de 2019.
Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso
XIII, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo
especiﬁcada:

RJ
Processo nº: 037/2019
Nome do credor: IBAM – Inst. Brasileiro de Adm. Municipal
CNPJ / CPF: 33.645.482/0001-96
Endereço: Rua Buenos Aires, 72 – Centro – Rio de Janeiro/

Objeto: Contribuição Anual ao IBAM.
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3350.41.00 – Contribuições
Valor: R$ 3.850,00

Ministério da Saúde combate as chamadas “Fake News”
Você acredita em tudo
que lê? Pois então, ﬁque de olho
aberto para não repassar mensagens falsas, as chamadas “Fake
News”. Preocupado em esclarecer a população, o Ministério da
Saúde criou um canal dedicado
ao combate de notícias falsas.
Qualquer pessoa pode
enviar mensagens, por WhatsApp, com imagens ou textos que
tenha recebido nas redes sociais

para conﬁrmar se a informação
procede antes de compartilhar.
As informações são apuradas e
respondidas oﬁcialmente se são
verdade ou mentira. O número é
(61) 99289-4640.
Em um ano de funcionamento, o canal Saúde sem Fake
News recebeu mais de dez mil
mensagens. No site, o ministério
disponibiliza todas as informações desmentidas.

“Uma notícia falsa tem um
impacto muito maior que uma verdadeira. Se você, ali na pressa,
no intuito de avisar, compartilha
aquela notícia, ela vai ter um
alcance enorme. Então, antes
de compartilhar, é sempre bom
veriﬁcar”, alertou a coordenadora
de Redes Sociais do Ministério da
Saúde, Gabriela Rocha.
Entre as mentiras que
circulam e deixam a população

na dúvida sobre o que fazer, está,
por exemplo, que escorpiões
estão sendo encontrados em
mexericas. O Ministério da Saúde informa que “caso escorpiões
entrassem em mexericas, como
dito no texto, haveria um grande
furo na fruta”. Outros exemplos
de notícias falsas são que tossir
evita infarto ou que melancia
causa câncer.

Principais Fake News
A equipe de monitoramento do Ministério da Saúde nas
redes sociais e portais de notícias avalia, diariamente, mais de
sete mil menções capturadas. Os
principais temas são: vacinação,
dietas milagrosas, alimentos que
curam, denúncias de medicamentos que matam ou causam câncer
e programa de saúde bucal.
saude.gov.br

Consulta pública do Future-se é prorrogada até 29 de agosto
Quem ainda não se cadastrou na consulta pública do Futurese terá mais tempo para acessar o
sistema. O prazo foi prorrogado de
15 para 29 de agosto. A proposta
do Ministério da Educação (MEC)
é reunir contribuições para aperfeiçoar o programa.
As sugestões da população serão consolidadas pelo MEC
antes do envio do projeto para o
Congresso Nacional.
O programa foi lançado
pelo MEC para promover maior
autonomia ﬁnanceira nas universidades e institutos federais por

meio de incentivo à captação de
recursos próprios e ao empreendedorismo. A adesão ao Future-se
é voluntária. É importante destacar
que a União manterá os recursos
destinados às instituições, o que
vier a mais com o programa será
recurso extra.
De acordo com o secretário de Educação Superior do MEC,
Arnaldo Lima, a prorrogação do
prazo foi realizada para atender o
pedido de reitores das universidades federais de São Carlos, Mato
Grosso do Sul, de Lavras e Oeste
do Pará. O presidente do Sebrae,

Carlos Meles, também pediu que
o prazo fosse estendido. Segundo
Lima, o Sebrae será um grande
parceiro do programa.
O secretário do MEC defende o diálogo e a apresentação
de sugestões das 63 universidades
federais brasileiras. Arnaldo destaca que as empresas juniores,
instaladas dentro das universidades, também terão prioridade no
programa.
A proposta do MEC com o
programa é proporcionar às instituições federais de ensino superior
acesso a cerca de R$ 100 bilhões.

Os recursos virão do patrimônio da
União, de fundos constitucionais,
de leis de incentivos ﬁscais e depósitos à vista, de recursos da cultura
e de fundos patrimoniais.
A consulta
Para participar da consulta,
é preciso criar um cadastro com
e-mail e CPF na plataforma da
consulta pública, que pode ser
acessada pelo portal do MEC.
Somente os cadastrados podem
enviar comentários sobre a proposta. Os interessados precisam
preencher um perﬁl, indicando sua

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

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

cidade e estado, faixa etária, nível
de escolaridade e ocupação.
A consulta pública tem
duas etapas. Na primeira, o participante pode escolher três opções
a cada capítulo: “totalmente claro”,
“claro com ressalvas” e “não está
claro”. Além disso, há espaço para
incluir comentários por escrito no
ﬁm de cada capítulo. Já na segunda etapa, o participante pode
ainda utilizar um campo de texto
para fazer comentários gerais sobre o tema e ainda contribuir com
propostas.
Ministério da Educação

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

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

PORTARIA Nº 21, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.
Concede licença legislativa para tratamento de saúde ao Exmo. Sr.
Ocimar Merim Ladeira.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CANTAGALO/RJ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, II da Lei
Orgânica Municipal e o art. 16, VI, “c”, bem como:
Considerando que o Exmo. Vereador Ocimar Merim Ladeira também
é servidor público municipal;
Considerando que o Exmo. Vereador Ocimar Merim Ladeira, na
condição de servidor público municipal, encaminhou, através desta Casa de
Leis, pedido de concessão de benefício previdenciário ao Instituto de Pensão
e Aposentadoria Municipal, que se funda na mesma causa que o impossibilita
temporariamente de praticar atos na condição de Vereador;
Considerando a necessidade de que, para o ﬁm de concessão de licença
legislativa para tratamento de saúde, é necessário se obedecer às disposições
do Regimento Interno;

para a concessão do benefício previdenciário municipal, qual seja, o Boletim
de Inspeção Médica.
Art. 2º. Fica o laudo, constante do Boletim de Inspeção Médica a
que se refere o artigo anterior, apto ao atendimento das exigências regimentais
para o ﬁm de concessão de licença para tratamento de saúde em favor do Exmo
Vereador Ocimar Merim Ladeira.
Art. 3º. Em razão do laudo que atesta a necessidade de afastamento
do Exmo. Sr. Vereador Ocimar Merim Ladeira, ﬁca concedida a pertinente
licença para tratamento de saúde a valer do dia 1º de agosto de 2019 até o dia
31 de agosto de 2019, ante a vedação que consta do inciso II, do §1º, do art.
193 do Regimento Interno de se conceder a licença para tratamento de saúde
em período de recesso parlamentar.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
os retrospectivos efeitos a que se refere o art. 3º.
Cantagalo, 14 de agosto de 2019.

Considerando que o laudo expedido por junta médica municipal
para o ﬁm de obtenção do benefício previdenciário correspondente prevê a
necessidade de afastamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar do dia 03
de julho de 2019;
Considerando que o pedido de licença legislativa foi encaminhado à
Câmara Municipal de Cantagalo em 30 de julho de 2019, período em que havia
recesso legislativo, resolve:
Art. 1º. Para o ﬁm de se atender ao disposto no art. 194, parágrafo
único, do Regimento Interno, ﬁca admitida, como indicação de junta médica,
os mesmos médicos (Dr. Reinaldo Lentini de Almeida, Dr. Cláudio S. Dias
Cola e Dr. Rander Faria Hermnsdorﬀ) responsáveis por exarar o pertinente ato

Gabinete do Presidente, em 08 de agosto de 2019.
JOSÉ AUGUSTO FILHO
Presidente
Autor: Vereador José Augusto Filho

RESOLUÇÃO Nº. 614/2019.
“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor
João Leonardo de Souza Lubanco”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

JOSÉ AUGUSTO FILHO

Considerando a desnecessidade de repetição de atos que se fundam
na mesma causa, quais sejam, a elaboração de laudo para a concessão de benefício previdenciário municipal e a elaboração de laudo para a concessão de
licença legislativa;

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 613/2019.

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense
ao Senhor JOÃO LEONARDO DE SOUZA LUBANCO.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor
Luiz André da Silva Lopes”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao homenageado em data a ser marcada por esta Casa.
Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO
Gabinete do Presidente, em 16 de agosto de 2019.
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense
ao Senhor LUIZ ANDRÉ DA SILVA LOPES.
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao homenageado em data a ser marcada por esta Casa.

JOSÉ AUGUSTO FILHO
Presidente
Autor: Vereador Hugo de Azevedo Guimarães

Governo reduz tarifa de importação de medicamentos de HIV/Aids
O governo reduziu a tarifa
de importação de 17 produtos
como medicamentos para tratamento de câncer e HIV/Aids, fraldas e absorventes, bens de consumo e insumos industriais que
estavam na Lista de Exceções à
Tarifa Externa Comum (Letec) do
Mercosul. As alíquotas caíram de
até 18% para 2% ou foram zeradas, na maioria dos casos.
A medida começou a valer
no último dia sete. O objetivo é
reduzir o custo de produção das
empresas instaladas no Brasil

e o preço dos produtos para os
consumidores, como explicou
o Subsecretário de Estratégia
Comercial do Ministério da Economia, Fernando Alcarás.
“Há ganhadores tanto
no setor produtivo, empresas
que vão poder importar insumos
melhores a preços mais baratos,
como no que diz respeito ao cidadão que vai poder comprar no
supermercado fraldas e absorventes importados a preços mais
baixos”, disse Alcarás.
O secretário explicou que

a redução nos preços não será
sentida pelos consumidores de
forma imediata, mas à medida
que os produtos importados e
insumos forem chegando ao país
os preços deverão ficar mais
baixos.
A iniciativa também vai
gerar economia para o Governo
Federal que adquire para o Sistema Único de Saúde (SUS) os medicamentos que tiveram redução
tarifária. A economia de gastos
com tarifas de importação dos
itens é estimada em R$ 150 mi-

lhões por ano para as empresas
privadas e o governo, segundo o
Ministério da Economia.
O representante da Associação Brasiliense de Combate à
Aids - Grupo Arco-íris, Raimundo Nonato Lima, disse que ter
medicamentos de combate ao
HIV mais baratos é um ganho
para a população que depende
do tratamento. “Essa redução é
importante de forma geral. Vai ser
bom”, aﬁrmou.
O que é a Letec

Os países que integram o
Mercosul têm uma Tarifa Externa
Comum (TEC) que é uma taxa
comercial padronizada. A Lista
de Exceções à Tarifa Externa
Comum (Letec) é um instrumento para permitir aos países que
fazem parte do bloco aplicar
alíquotas de Imposto de Importação diferentes das previstas pela
Tarifa Externa Comum (TEC).
O Mercosul é um bloco
econômico formado pelo Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
gov.br
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Substância produzida pelo organismo tem
potencial para tratar diabetes
O pesquisador brasileiro Luiz
Osório Leiria, durante pesquisa de pósdoutorado na Universidade Harvard, nos
Estados Unidos, identiﬁcou uma substância produzida pelo organismo que ajuda
a controlar os níveis de glicose e pode
ser uma alternativa para o combate a
diabetes. Atualmente ele é pesquisador
do Instituto de Biologia da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).
Em artigo publicado na revista
Cell Metabolism, Leiria descreve pela
primeira vez as funções de tal substância, o lipídio 12-HEPE, um tipo de
gordura que é produzida e liberada pelo
tecido adiposo marrom. O tecido adiposo
marrom está principalmente relacionado
à regulação térmica do organismo por
meio da produção de calor. Já o tecido
adiposo branco é aquele relacionado com
a obesidade e tem a função de acumular
gordura quando há excedente energético
disponível.
Na pesquisa, Leiria descobriu
que camundongos obesos tratados com
o lipídio 12-HEPE apresentaram maior
eﬁciência na redução dos níveis de glicose no sangue depois de receberem
uma injeção com glicose concentrada,
na comparação com os camundongos
que não tinham recebido o tratamento
com o lipídio.
“Mostramos que o 12-HEPE foi
capaz de melhorar a tolerância à glicose
em animais obesos, o que se deve à

capacidade deste [lipídio] de promover
a captação da glicose no tecido adiposo
e no músculo. Aumentar a tolerância à
glicose signiﬁca dizer a capacidade de
transportar a glicose para os tecidos
após uma ingestão alta de alimento (com
glicose) reduzindo os níveis de glicose no
sangue”, disse Luiz Osório Leiria.
O pesquisador demonstrou que
o efeito benéﬁco do lipídio se deu pela
capacidade do 12-HEPE promover a
captação de glicose tanto no músculo
quanto no próprio tecido adiposo marrom.
Diabetes
A importância da descoberta
para um possível tratamento de pessoas
com diabetes se dá porque os pacientes nessa condição têm seus níveis de
glicose no sangue elevados e precisam
de medicação para reduzir esses níveis.
Leiria identiﬁcou, na pesquisa, que o lipídio 12-HEPE havia realizado a função
de diminuir o nível de glicose no sangue
entre os camundongos obesos.
“É cedo pra dizer, mas pode signiﬁcar sim [um novo tipo de tratamento],
pois no diabetes tipo 2 que ocorre intolerância à glicose, ou seja, ocorre um
defeito da capacidade do organismo em
captar a glicose após uma refeição e com
isso a glicemia permanece elevada por
muito tempo”, explicou.
Nos testes clínicos realizados
com pacientes humanos, ao coletar

amostras de sangue de pessoas magras
e saudáveis, assim como de pacientes
com sobrepeso e obesos, veriﬁcou-se
que a quantidade de 12-HEPE do primeiro grupo foi maior do que no sangue
dos pacientes com sobrepeso e obesos.
Ou seja, a pesquisa sugere a
possibilidade de que a redução dos níveis
desses lipídios na corrente sanguínea de
pessoas obesas contribua, de alguma
forma, para o aumento da glicose no
sangue destes pacientes. A substância
ainda não foi testada como tratamento
em humanos, mas o pesquisador aﬁrma
que pretende fazer os testes no futuro.
Nos testes in vitro em células
adiposas provenientes de humanos,
os resultados mostraram que 12-HEPE
aumentou a captação de glicose. “Em
humanos, sabemos duas coisas: os níveis do lipídio são reduzidos em humanos
obesos e, quando indivíduos tomam uma
droga (Mirabegron) que ativa o tecido
adiposo marrom, o lipídio é liberado no
sangue”, contou Leiria.
Um remédio já comercializado no
país chamado Mirabegron, indicado para
o tratamento de uma disfunção urinária
conhecida como bexiga hiperativa, tem
também a capacidade de ativar o tecido
adiposo marrom. A pesquisa de Leiria
mostrou que pacientes tratados com esse
medicamento têm níveis mais elevados
de 12-HEPE no sangue.
agenciabrasil.ebc.com.br

O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

DESEJO
Não quero
Parar de viver
Nem morto.

Brasil negocia US$ 500
milhões com Brics para
saneamento
O ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, está negociando um
empréstimo de US$ 500
milhões com o Novo Banco de Desenvolvimento do
Brics (NDB, na sigla em
inglês) para ser repassado a prefeituras do país
para obras de saneamento,
tratamento de resíduos
e energias renováveis. O
aporte deve ocorrer no
começo do próximo ano.
“O trabalho agora
é estudar a melhor forma
de implementação imediata do recurso, se será

o repasse a consórcios
de municípios, municípios
individualmente ou montagens de estruturas de
destinação do lixo feitas
pelo governo federal em
parcerias com os municípios”, explicou o ministro.
Salles participou de
uma reunião na semana
passada em São Paulo
com ministros do Meio Ambiente do grupo de países
emergentes formado por
Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul (Brics).
agenciabrasil.
ebc.com.br

Petrópolis recebe R$ 4,8 milhões em equipamentos e veículos para Saúde
O prefeito recebeu nesta
terça-feira (20.08) equipamentos
e veículos oriundos de emendas
parlamentares recuperadas no valor
total de R$ 4,8 milhões. Os recursos
serão direcionados para a Secretaria
de Saúde, para equipar as unidades
de saúde da rede de atenção básica.
Essa é a segunda remessa de materiais adquiridos por emendas par-

lamentares para a pasta da saúde.
O município recebeu dois
carros, 130 computadores, 50 impressoras, 13 compressores odontológicos, 20 televisores, nove geladeiras, quatro cardioversores, dois
desﬁbriladores e dois ultrassons.
Esta é a segunda grande
aquisição por emenda parlamentar.
Dessa forma, a prefeitura garante

mais estrutura para a oferta dos
serviços para a população. Em
aquisição de recursos de emenda
parlamentar anterior, a Secretaria
de Saúde adquiriu outros seis carros
para a renovação da frota de veículos da área.
Os seis primeiros automóveis foram destacados para serviços
administrativos dos setores de Saúde

Mental, Bucal, Assistência Farmacêutica e Área Técnica. Os dois novos
carros entregues nesta terça-feira
também serão acrescidos à rede
da Atenção Básica. Assim como os
demais também serão inseridos no
sistema de monitoramento, que garante a preservação do automóvel e
prestação do serviço adequado.
Os computadores serão

instalados nas unidades de saúde,
para a instalação do prontuário eletrônico na rede de atenção básica.
As 54 unidades serão informatizadas
de forma que as informações sejam
compartilhadas em rede. Atualmente
cinco unidades já estão informatizadas e preparadas para funcionar
com os dados sincronizados.
petropolis.rj.gov.br

Governo e empresários planejam campanha para estimular economia
Com o objetivo de movimentar a economia e estimular o turismo
interno e o varejo, o governo brasileiro
está organizando uma campanha para
tentar aquecer as vendas do comércio em setembro, um dos meses em
que, tradicionalmente, o consumo em
vários segmentos tende a ser menor.
Idealizada pelo governo federal, a chamada Semana do Brasil
funcionará nos moldes do evento
mundialmente conhecido como Black
Friday (do inglês Sexta-feira Negra),
uma ação promocional criada nos
Estados Unidos, onde lojistas de
todo o país se unem para, toda última

sexta-feira de novembro, ou seja, um
dia após o feriado de Ação de Graças,
oferecer descontos em produtos,
atraindo consumidores.
Segundo o Ministério do
Turismo, a proposta do governo é
engajar associações comerciais e
entidades ligadas ao setor de turismo
e serviços para oferecer produtos
brasileiros a preços promocionais.
A Semana do Brasil deve ocorrer
entre os dias 6 e 15 de setembro,
coincidindo com as comemorações
da Independência do Brasil.
Mais de 100 empresários e
representantes do governo federal se

reuniram em São Paulo no início de
agosto para discutir ações promocionais a serem desenvolvidas durante
a Semana do Brasil. A forma de participação das empresas, entidades
e órgãos públicos ainda está sendo
deﬁnida. Entre as iniciativas discutidas
está o lançamento, pelos Correios, de
um selo alusivo ao evento, que deverá
ser incluído no calendário nacional.
Para estimular o turismo, a proposta
prevê que empresas aéreas e o setor
hoteleiro ofereçam passagens e hospedagem por preços mais baratos.
Em nota, o secretário nacional de Estruturação do Turismo,

Robson Napier, disse que a campanha contribuirá para alavancar o
turismo interno com opções atrativas
em diversos serviços turísticos como
promoções em diárias de hotéis, passagens aéreas, pacotes de viagens,
restaurantes, dentre outras ações.
“Estamos muito honrados em participar de uma campanha inédita como
essa, incluindo o turismo em um projeto fundamental para fortalecer nossa
economia”, destacou Napier.
Também em nota, o secretário de Comunicação da Presidência,
Fábio Wanjgarten, destacou que a
iniciativa visa a resgatar e fortalecer a

autoestima do brasileiro. “O presidente
[Jair] Bolsonaro quer um momento de
valorização do Brasil, de resgate do
patriotismo do cidadão, com o maior
número de entidades participando do
movimento. De um lado, o governo
federal vai apoiar a realização e a
divulgação da Semana do Brasil. Do
outro, a iniciativa privada aproveita o
momento para estimular o mercado e
atrair consumidores durante o período
com promoções especiais, descontos
exclusivos, produtos e serviços temáticos, ambientação de espaços físicos
e virtuais e muito mais.”
agenciabrasil.ebc.com.br

Prevenção ao uso de drogas e álcool por mães, gestantes
e lactantes recebe reforço de R$ 6,2 milhões
O Ministério da Cidadania
conquistou cerca de R$ 6,2 milhões
para investir na prevenção ao uso
de álcool, tabaco e outras drogas
por gestantes, lactantes e mães de
crianças na primeira infância, que
vai até os três anos de vida. Elas
irão receber orientações de técnicos
capacitados, visando a promoção da
saúde, o fortalecimento de vínculos
familiares e a proteção e conscientização sobre os riscos que estas
substâncias podem causar.
O projeto Hera, que faz referência à deusa do nascimento na

mitologia grega, foi elaborado pela
Secretaria Nacional de Cuidados e
Prevenção ao Uso de Drogas (Senapred), e irá capacitar 10,4 mil trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), do Sistema
Único de Saúde (SUS) e do Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas (Sisnad) em todo o País.
Os mais de R$ 6 milhões
de reais que serão investidos na
prevenção são provenientes do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos – ligado ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública. O dinheiro é

fruto de condenações judiciais, indenizações e multas aplicadas em
ações do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). Os projetos e programas que serão ﬁnanciados pelo órgão devem ter como
foco a recuperação, conservação e
preservação do meio ambiente; a
proteção e defesa do consumidor; a
promoção e defesa da concorrência;
o patrimônio cultural brasileiro, entre
outros. O Fundo é comandado por
um Conselho Federal Gestor, composto por representantes do governo
federal, Ministério Público Federal e

sociedade civil.
De acordo com o secretário
Nacional de Cuidados e Prevenção
ao Uso de Drogas do Ministério
da Cidadania, Quirino Cordeiro, os
recursos serão fundamentais para
levar este tipo de informação para
um público, às vezes, esquecido nas
campanhas de prevenção. “Temos
que ter um cuidado grande com essa
população, já que as drogas que
forem utilizadas pelas mães durante
a gestação e o período de amamentação acabam atingindo diretamente
o feto e a criança. E, dessa forma,

afeta o seu sistema nervoso central,
em especial o seu cérebro que está
em formação”, disse.
O secretário também alerta
para o uso de drogas das mães
durante a primeira infância dos ﬁlhos. “Nós sabemos que a primeira
infância é um período extremamente
importante para o desenvolvimento
das pessoas. E as crianças precisam
de um cuidado bastante especial, se
as mães utilizam essas substâncias
psicoativas, a qualidade do cuidado
pode estar prejudicada”, reforçou.
Ministério da Cidadania

