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Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia 
recebe palestra sobre intercâmbio internacional

A Casa da Cultura 
Gabriel Joaquim dos 
Santos, em São Pe-
dro da Aldeia, foi sede 
para uma palestra so-
bre intercâmbio inter-
nacional, promovida 
pela agência Egali. O 
evento contou com a 
parceria da Prefeitu-
ra aldeense, por meio 

da Secretaria Adjunta 
de Cultura. Entre os 
objetivos, esclarecer 
dúvidas e dar orien-
tações gerais sobre 
o processo de inter-
câmbio, bem como os 
principais destinos e 
oportunidades espe-
ciais de investimento. 
A programação incluiu 

a apresentação de pro-
gramas, serviços e pa-
cotes oferecidos pela 
empresa, as diversas 
possibilidades na área 
acadêmica, aperfei-
çoamento profissional 
no exterior e aprimo-
ramento de idiomas, 
além de opções para 
passeios turísticos, vi-
sando a ampliação de 
repertório cultural. A 
secretária adjunta de 
Cultura, Edlúcia Mar-
ques, e a diretora de 
Cultura, Isis Monteiro, 
prestigiaram o evento.

Durante a pales-
tra, o coordenador 
do escritório da Egali 
em Cabo Frio, Renan 
Queiroz, apresentou 
os planos, pacotes, fa-
cilidades e programas 
oferecidos pela agên-
cia para os diversos 
públicos, abordando 
assuntos como o pro-
cesso de emissão de 
passagens aéreas, 
compra de seguros 
viagem e de saúde, 
estratégias de auxílio 
para emissão de visto, 
dentre outros temas. 

Mais Médicos 
tenta fixar substitutos no Brasil 

Desde que Cuba de-
cidiu encerrar o acordo 
com o Brasil para o pro-
grama Mais Médicos, ao 
menos 1.307 dos 8.000 
já deixaram o país, se-
gundo a Organização 
Pan-americana da Saú-
de (OPAS). O Ministério 
da Saúde informou que 
até agora o número de 
médicos brasileiros, 
para garantir a assistên-
cia de saúde aos usu-
ários, que se apresen-
taram nos municípios 
corresponde mas a 17% 

das vagas deixadas 
pelos profissionais que 
retornaram à ilha. Ao 
todo, 224 médicos bra-
sileiros já começaram a 
trabalhar ou estão nego-
ciando diretamente com 
os gestores municipais 
quando começarão.

O edital lançado 
neste mês para suprir 
as vagas tiveram recor-
de de inscrições, foram 
efetivadas 21.407 pos-
tulações de um total 
de 30.734 tentativas. 
Conforme explica o Mi-

nistério da Saúde, as 
vagas disponíveis por 
municípios são auto-
maticamente preenchi-
das durante a inscrição 
no próprio sistema. 
Os médicos devem se 
apresentar no municí-
pio com CRM válido, 
documentos pessoais e 
termo de adesão assi-
nado. Após conhecerão 
o posto de saúde onde 
vão trabalhar, os médi-
cos farão acordo com 
os gestores para o dia 
de início das atividades.

Governo descarta atraso no 
13º de servidores, após prisão do Pezão

A prisão do gover-
nador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando 
Pezão, na última quin-
ta-feira (29), na Ope-
ração Boca de Lobo, 
não vai implicar, de 
acordo com o gover-
no, no atraso no paga-
mento do 13º salário 
dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas 
do estado, garantiu a 
Secretaria de Fazenda 
e Planejamento (Sefa-
z-RJ). Pezão foi preso 
por determinação do 

ministro Félix Fischer, 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), a pedido 
da Procuradoria-Geral 
da República (PGR).

Segundo a secre-
taria, será mantido o 
compromisso do go-
verno estadual de pa-
gar em dezembro o pa-
gamento do 13º salário 
deste ano do funciona-
lismo público e também 
o pagamento referente 
ao mês de novembro 
para o décimo dia útil 
de dezembro, confor-

me calendário oficial.
A assessoria da 

Fazenda e Planeja-
mento informou, em 
nota, que o programa 
de refinanciamento de 
débitos de Imposto so-
bre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços 
(ICMS) não inscritos 
em dívida ativa, mais 
uma importante ação 
de arrecadação para o 
estado, está com o pra-
zo mantido para esta 
sexta-feira (30), confor-
me a previsão inicial.
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