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CRAS de Iguaba Grande promove
 I Culminância para jovens e Adolescentes

Aconteceu na últi-
ma terça-feira (13), a 
I Culminância para Jo-
vens e Adolescentes 
do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) 
do Centro de Refe-
rência a Assistência 
Social (CRAS) Apolo 
Belizário de Souza, lo-
calizado no bairro Vila 
Nova. O convite foi es-
tendido para os jovens 
do CRAS Adilson Les-
sa e para os alunos da 
E. M. Nerea Esther Ba-
tista Alcoforado Nativi-
dade (NEBAN) e cerca 

de 20 jovens participa-
ram. O evento contou 
com a participação de 
profissionais das áreas 
de educação, psicolo-
gia, conselho tutelar e 
Centro de Referência 
Especializado a Assis-
tência Social (CREAS). 
Os temas foram esco-
lhidos pelos jovens e 
debatidos entre eles.

A coordenadora 
do CRAS, Karina Mi-
randa, afirma que os 
alunos se animaram 
desde o início com a 
preparação da Culmi-
nância e a Orientadora 

Social do SCFV, Gisel-
le Rodrigues, afirma 
que é a primeira vez 
que conseguem reu-
nir maior número de 
jovens para uma roda 
de conversa. “Nós ti-
vemos uma deman-
da muito grande esse 
ano, pois o jovem via 
a necessidade do ou-
tro e o incentivava a 
participar também”. O 
SCFV é destinado às 
crianças e Jovens do 
município e funciona 
no período de contra 
turno escolar nas duas 
unidades do CRAS.

Araruama inicia o cadastramento 
para o Projeto “Casa Verde”

A Prefeitura de 
Araruama, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Ambiente, Agricul-
tura, Abastecimento e 
Pesca iniciou nesta se-
gunda-feira (12), a se-
leção e posteriormente 
o cadastramento dos 
moradores do bairro 
Jardim São Paulo, para 
o projeto “Casa Verde”.

Na ocasião, será 
escolhido o local para 
sediar as operações 
de coleta, separação 

e enfardamento de 
recicláveis, além dos 
PEV,s (Pontos de En-
trega Voluntária), que 
servirão como pontos 
estratégicos para a 
coleta porta a porta.

Vale destacar que, 
as casas selecionadas 
para o projeto, serão 
identificadas atra-
vés da logomarca da 
“Casa Verde” e equi-
padas com mesa de 
triagem, prensa, em-
balagem ou enfarda-

mento dos materiais.
Os interessados 

em participarem da 
seleção e do cadas-
tramento devem com-
parecer à Superinten-
dência de Ambiente, 
localizada na Rua 
Baster Pilar, s/n, no 
bairro Parque Hotel, 
de segunda a sexta-
-feira, das 8h30 às 
16h30. É necessário 
levar cópias da identi-
dade, CPF e compro-
vante de residência.
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Prêmio de poesia 
reúne alunos e fãs de literatura em Saquarema

A Prefeitura de Sa-
quarema, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, reali-
zou a etapa final do 1º 
Prêmio de Poesia Ro-
seana Murray. A ação 
aconteceu no auditório 
do Centro Municipal de 
Educação Padre Ma-
nuel, no bairro Porto da 
Roça. Voltado para alu-
nos da rede municipal 
de educação, o Prêmio 
de Poesia tinha por ob-
jetivo revelar talentos 
literários no municí-
pio, além de despertar 
maior interesse dos 
alunos para a poesia, 
um dos gêneros literá-

rios mais conhecidos 
da Língua Portuguesa.

O Prêmio de Po-
esia Roseana Murray 
reuniu alunos do 1º e 
2º seguimentos, além 
de estudantes do EJA 
(Ensino de Jovens e 
Adultos) e movimen-
tou toda a comunidade 
escolar do município. 
Nesta etapa final, 10 
poesias concorrem ao 
prêmio e as três me-
lhores receberam, além 
dos troféus, diversos 
brindes. A escolha pela 
homenagem à escritora 
deu-se pelo fato de ser 
autora de diversos li-
vros de poesia e contos 

para crianças e jovens. 
Além disso, Roseana 
Murray trabalha com o 
projeto de leitura Café, 
Pão e Texto, receben-
do escolas públicas 
em sua casa para um 
café da manhã literário. 
Sempre que é possí-
vel, ela atende às so-
licitações de visitas às 
escolas do município.

Para o ano de 
2019, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e 
Cultura fará uma nova 
edição do Prêmio de 
Poesia, integrando 
ainda mais os alunos 
de toda a rede mu-
nicipal de educação.

Cuba anuncia fim da parceria 
com Brasil no programa Mais Médicos 

O governo de Cuba 
informou nesta quarta-
-feira (14) que decidiu 
sair do programa social 
Mais Médicos, mencio-
nando “declarações 
ameaçadoras” do pre-
sidente eleito Jair Bol-
sonaro. O país enviou 
profissionais para atu-
ar no Brasil em 2013, 
no início, quando o 
programa foi criado 
para atender regiões 
carentes do país sem 
cobertura médica, no 

governo da então presi-
dente Dilma Rousseff.

Governo do país 
caribenho tomou a 
decisão de solicitar o 
retorno dos mais de 
11 mil médicos cuba-
nos que trabalham 
hoje no Brasil depois 
que Bolsonaro ques-
tionou a preparação 
dos especialistas e 
condicionou a perma-
nência no programa 
“à revalidação do di-
ploma”. “Não é aceitá-

vel que se questione 
a dignidade, o profis-
sionalismo e o altruís-
mo dos colaboradores 
cubanos que, com o 
apoio de suas famílias, 
presta serviços atual-
mente em 67 países”, 
declarou o governo.

“O Ministério da 
Saúde Pública de 
Cuba tomou a decisão 
de não continuar parti-
cipando do Programa 
Mais Médicos e assim 
comunicou a diretora 
da Organização Pan-
-Americana de Saúde 
e aos líderes políticos 
brasileiros que funda-
ram e defenderam a 
iniciativa”, diz a nota 
do governo. O comu-
nicado não diz a data 
em que os médicos 
cubanos deixarão de 
trabalhar no programa.
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